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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма

Оръжие, вино, 
презервативи...  
С какво се запасява 
светът? » на 35

Българи срещу 
коронавируса

Българските бизнеси в САЩ 
на ръба на оцеляването

Пари по време на пандемия: 
Стратегия за безработни

» на 20

» на 9

Възкресение: 
С червено 
яйце и(ли)
Великденски заек » на 45

Ню Йорк след Covid-19: 
По-евтин и по-беден » на 23

Българите 
имат 
имунитет 
срещу Covid-19

» на 27

Братът на Ружа 
Игнатова -  
отвличан и 
заплашван със смърт

» на 12 - 13

  Български лекар  
съветва Белия дом  
срещу Covid-19

  BG лекар в Ню 
Йорк: Болниците са 
препълнени с от бебета 
до старци

  BG лекарка в Испания: 
Всеки ден мой приятел 
губи близък

  Заради съвършената 
маска: Чехия обяви 
българин за герой

  Транспортните компании очакват 
няколко много слаби седмици, 
ресторантите са пред затваряне

» на 15

» на 18

» на 19

» на 14

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Първо искам да припомня - това е ко-
ментарна, редакторска рубрика, в която 
споделям моите мисли с читателите на 
BG VOICE по теми, които намирам за ин-
тересни и/или важни. Целта й е да пре-
дизвика коментари, дебат и размисъл, 
независимо дали сте съгласни с моята 
гледна точка. Място, където пристрасти-
ята са позволени, за разлика от новинар-
ската част на BG VOICE. А изхождайки, че 
медиите са винаги опозиция на всяка 
власт, често съм критичен към властта и 
нейните индивидуални представители - 
както в САЩ, така и в България.

И докато Борисов и Тръмп едновре-
менно се карат на журналистите и зри-
телите по време на ежедневните си 
брифинги (които никак не са brief ), то 
американският президент продължава 
да изпуска ролята си на лидер и създа-
ва повече хаос и паника в момент кога-
то неговият екип предрича, че тази сед-
мица ще е „нашият Пърл Харбър, 9/11“ 
и се очаква пик на броя на мъртвите с 
COVID-19.

В деня с най-много смъртни случаи в 
САЩ до момента (вторник - над 1850), 
Тръмп отново се появи на дневния бри-
финг вместо да остави експертите да го-
ворят. И отново изсипа един куп полуис-
тини, обвинения, конспирации и драма.

Президентът обяви, че не е виждал до-
кумент от един от най-близките му съ-
ветници Питър Наваро, който още през 
януари предупреждава в Белия дом за 
възможна пандемия, която да зарази до 
100 милиона американци и да убие 1-2 
милиона, като щетите за икономиката 
да са 3,8 трилиона долара при липсата 
на адекватни мерки. Никой не смята, че 
Тръмп не е прочел този документ - ние 
знаем, че той не чете важните меморан-
думи за националната сигурност, а доку-
ментите за него трябва да са придруже-
ни с картинки и таблици, по-едър шрифт 
и често споменаване на неговото име, за 
да се задържи интересът му. Но едва ли 
не е чул за тази възможност от екипа си. 
Просто е решил да пренебрегне съвети-

те им, обвинявайки ги, че са „алармисти“.
На същата пресконференция Тръмп 

обяви, че ще отреже финансирането на 
Световната здравна организация - въ-
преки че от там точно определиха какви 
ще са последствията от коронавируса - 
нещо, което той не направи. Напротив, в 
продължение на седмици той обяснява-
ше как ситуацията е под контрол и скоро 
броят на заразените ще е нула. Към сря-
да те са над 400 хиляди в САЩ.

В същия ден на хаос в Белия дом 
Тръмп отстрани изпълняващия длъж-
ността главен инспектор на Министер-
ството на отбраната Глен Фин – той тряб-
ваше да следи как се използват парите 
от икономическата помощ, одобрена от 
Конгреса за над 2 трилиона долара.

Това идва само няколко дни след като 
Тръмп уволни Майкъл Аткинсън, гене-
ралния инспектор от разузнавателните 
служби, уведомил Конгреса за жалбата, 
довела до процедурата по импийчмънт 
срещу президента.

Изглежда, че президентът използва 
мъглата около кризата с коронавируса 
да елиминира все повече хора и органи, 
които имат за цел да контролират него-
вата дейност.

И за капак, тихомълком беше сменен 
говорителят на Белия дом Стефани Гри-
шъм. Вероятно не я познавате, защо-
то за 9 месеца на поста тя не е провела 
нито един брифинг (ежедневна дейност 
за прессекретаря в предишни админи-
страции). На нейно място идва сегашна-
та говорителка на предизборния щаб на 
Тръмп - Кейли Макенани, която наскоро 
заяви, че „ние няма да видим болест като 
коронавируса да дойде тук“.

Е, ясно е колко истина и факти ще 
може да очакваме и от този говорител на 
Тръмп. А фактите в момент като този са 
животоспасяващи.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Корона-хаосът на 
Тръмп - епизод пореден

https://www.facebook.com/milanabash78
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Двама българи починаха в чуж-
бина от коронавирус в по-
следни дни. 35-годишен мъж 
от Сопот издъхна в болница в 
Лондон през уикенда, а друг, 

на 48 г. от Видин, почина в Мадрид в по-
неделник. 

Посланикът на България във Велико-
британия Марин Райков съобщи, че 

починалият българин 
е страдал от астма

По неофициални данни във Велико-
британия живеят над 250 хил. българи. 
Някои от тях се прибраха в България, но 
по-голямата част останаха в очакване 
пандемията да отмине.

Според карловски медии починалият 
българин е бивш футболист. От 6-7 годи-
ни развивал успешен бизнес в Лондон. 
Новината за смъртта потресе негови 
приятели и роднини в родния му град 
Сопот. Името му е Цветан, но повечето 
му близки го наричали Пацо. 

Общият брой на заразените във Ве-
ликобритания за 24 часа във вторник се 
е покачил с 3802 души до общо 51 608 
души. Общо 208 837 души са били тест-

вани за наличие на коронавирус от на-
чалото на епидемията.

В сряда стана известно и че 48-го-
дишният Венцислав Иванов е починал 
в Мадрид. 

Той е издъхнал в понеделник в болни-
цата в градчето Вилахойоса, провинция 
Аликанте.

Няма данни мъжът да е страдал от 

други заболявания.
Българинът, който е родом от Видин, 

от години живеел със съпругата си Валя 
и двете им деца в Испания. Близките му 
споделят в социалната мрежа, че той е 
бил консултиран от лекар по телефона. 
Медикът е преценил, че състоянието 
на 48-годишния мъж не налага прием в 
болница. По думите на съпругата обаче 
Венцислав е дишал много трудно и не е 

можел да говори.
Когато тя отново е потърсила помощ 

по телефона, получила отговор, че няма 
линейка, която да изпратят на адрес. По-
съветвали жената да транспортира съ-
пруга си с частен автомобил до болни-
цата.

Венцислав Иванов е бил приет в ре-
анимация, но по-късно е починал.

Двама българи починаха от 
Covid-19 в Лондон и Мадрид
Цветан от Сопот и Венцислав от Видин станаха жертва на заразата

Починалият българин. Венцислав Иванов

Снимкa: Кarlovopress

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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П
оне двама наши сънародни-
ци са болни от COVID-19 в Ат-
ланта, Джорджия, като със-
тоянието им е достатъчно 
критично, за да бъдат приети 

в болница. Има съмнения за трети зара-
зен, който се лекува у дома. Друг бълга-
рин е болен във Ванкувър, Канада. В Ню 
Йорк BG VOICE получи информация за 
много наши сънародници с коронавирус, 
които обаче карат заболяването леко.

Единият от болните е 53-годишен мъж, 
който във вторник беше изписан след 
седмица в болница в Атланта. „Почувст-
вах симптоми на простуда или грип: бол-
ка в мускулите на пръстите, после кит-
ките. Малко умора. Неестествена - по 
средата на деня“, разказва той пред BG 
VOICE. Имената на болните ще запазим в 

тайна, тъй като техните роднини в Бълга-
рия не знаят.

Мъжът развива температура от 37.1- 
37.3, а в дните след това се появяват бол-
ки по мускулите на цялото тяло и труд-
но дишане. Мъжът решава да си направи 
тест. „Вярвах на това, което казва Тръмп - 
„който иска да се тества, може да се тест-
ва“, казва той. Но това не е вярно. Лични-
ят лекар отказва да му назначи тест. Два 
дни по-късно мъжът отива в спешното от-
деление, където веднага му назначават, 
но му го правят чак след два дни, а резул-
татите трябва да са готови след още 7.

Болките и трудното дишане водят след 
два дни българина отново в спешното 
отделение. Там му назначават нов тест и 
докато чакат резултатите, започват да го 
лекуват като болен от COVID-19. Тестът е 
положителен.

В болницата разбира, че не е трябва-
ло да пие ибопрофен (advil) и аспирин. 
„Колко полезно би било, ако 7 дни по-ра-
но докторите ме бяха предупредили.

Аз съм си подхранвал вируса активно, 
казва той.

Лекарите в Атланта са го лекували с 
експерименталното лекарство хлоро-

хин. То се предписва срещу малария, 
но при някои пациенти помага срещу 
COVID-19.

Състоянието му се подобрява и сега 
той продължава лечението си у дома.

Другият ни сънародник в Атланта, кой-
то е бил няколко дни в болницата, е на 43 
г. Той работи в голяма верига магазини 
за хранителни стоки, откъдето ежеднев-
но минават стотици хора. В момента вече 
се възстановява у дома си.

Друг наш сънародник се възстановява 

от COVID-19 във 
Ванкувър. Той е 
на 42 г. и след се-
дем дни с темпе-
ратура от 38,5-
39,5 по Целзий 
се появява каш-
лица. Българинът 
отива в болница-
та, но след пре-
глед му казват, че 
не е коронави-
рус. Симптоми-
те обаче се вло-
шават и личният 
му лекар му на-

значава рентгенова снимка, от която се 
вижда, че мъжът е развил двойна брон-
хопневмония, тестът му за коронавирус 
е позитивен. Сега той е у дома и се въз-
становява.

Досега другите известни по-сериоз-
ни случаи на българи в Северна Амери-
ка са в Пенсилвания, където 78-годишна-
та Офелия Русева почина от COVID-19, а 
нейният син се лекува в болница. В Ню 
Йорк пък се лекува журналистът Соня 
Александър.

Поне двама сериозно болни българи  
в Атланта, един - във Ванкувър

И в Ню Йорк има заразени сънародници, но карат заболяването по-леко

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Среща с маски: Борисов  
и US посланикът в София

От дистанция, с маски, медицин-
ски ръкавици и дезинфектант 
в близост проведоха среща 

премиерът Бойко Борисов и посла-
никът на САЩ в София Херо Мустафа. 
Двамата обсъдиха мерките за справя-
не с коронавируса и подкрепяните от 
дипломатическата мисия инициативи 
в помощ на България по време на из-
вънредното положение. „Настоящата ситуация изисква да бъдем единни, соли-
дарни и да си помагаме“, изтъкна Борисов, цитиран от правителствената инфор-
мационна служба. „Ние сме по-силни заедно“, заяви посланик Херо Мустафа.

Уволниха BG консула в Хага 
заради такса „Covid“

Българското външно министер-
ство отстрани консула в Хага 
Свилен Илиев. Според МВнР 

той събира незаконно такса „корона-
вирус“ от посетителите в консулската 
служба на посолството: по пет евро 
за български граждани и десет евро 
за нидерландски и други граждани.

„Това поведение е напълно несъв-
местимо с българската дипломатическа служба и не може да бъде толерирано 
по никакъв начин“, каза министърът на външните работи Екатерина Захариева.

Таксиметрови шофьори 
на протест в София
Таксиметрови шофьори излязоха 

на протест в София. Шофьорите 
се опасяват, че заради въведе-

ното извънредно положение и рез-
кия спад на клиенти ще последват 
масови фалити. По сметки на бранша 
от 6000 коли в столицата в момента 
на работа излизат не повече от 2000. 
„Ние сме най-големите данъкоплатци 
в страната и трябва да бъдем подкрепени в този труден момент, когато разходите 
ни са в пъти по-малко от приходите“, смятат шофьорите.

Камери следят дистанцията 
на пътниците в метрото

Допълнителни мерки за сигурност 
се въвеждат в столичното метро. 
С видеонаблюдение ще се следи 

дали пътниците спазват дистанция по-
между си, докато чакат влак на перони-
те. Ще се използват и предупредителни 
гласови съобщения по радиоуредбата 
в чакалните на подземната железница. 

На екраните пък се прожектират инструкции за безопасност. „Не са натоварени 
станциите, има достатъчно място. Влакчетата са достатъчно начесто“, обявиха от 
подземната железница.

Баба дари пенсията си  
на болницата в Исперих
80-годишна жена дари пенсия-

та си на болницата в Исперих. 
Със скромната сума жената 

искала да благодари на лекарите за от-
ношението и човечността и да помог-
не, доколкото може. Баба Надие живее 
в исперихското село Печеница. Дълги-
те години тежка стопанска работа казват 
своята дума и тогава грижата за нея поемат в болницата в Исперих. Сега баба На-
дие е решила да им се отблагодари с единственото, което има. Всички в района 
са безкрайно впечатлени от жеста й, каза кметицата на селото Севджихан Мех-
мед.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Стотици българи по света искат 
да се приберат заради Covid-19
Н

ад 700 българи от различ-
ни точки на света искат да 
се приберат в България за-
ради набиращата скорост 
пандемия от коронавирус.

Информацията за точния брой на съ-
народниците ни зад граница, които ис-
кат да се завърнат в Родината, се мени 
непрекъснато. Според външния минис-
тър на България Екатерина Захариева 
около 70 от всички стотици са туристи 
и те намаляват, защото вече е приклю-
чило успешно прибирането на някои от 
тях.

По думите й има все повече единич-
ни случаи, но някои групи са компакт-
ни и по-лесно се организира превоз за 
тях, като такава в Чили, където са били 
12 души.

Външният министър обясни, че

държавата не дава 
никакви средства

за прибирането на сънародниците ни, 
единствено е организирала с национа-
лен превоз да се върнат.

Даваме пари само там, където хората 
нямат в момента, но след това те ги връ-
щат, просто не е коректно да се взимат 
парите на данъкоплатците, ако не е ня-
каква хуманитарна кауза, каза Захари-
ева.

Тя поясни, че над 180 души искат да се 
върнат от Испания, а има и много хора, 
които са живели в чужбина, но са пре-
ценили, че ще им е по-добре да се при-
берат в България в условията на панде-
мията от коронавирус.

В австрийската провинция Тирол на-
пример, която е поставена под каран-
тина, 48 българи се оказаха сред много-
то чужденци, поискали да се завърнат в 
Родината. След намесата на българско-
то външно министерство те

пристигнаха в България 
под конвой

От Виена до границата с Унгария ав-
тобусът бе съпровождан от българския 
посланик в Австрия д-р Иван Сираков и 
дипломати от мисията във Виена.

На румънска територия сънародни-

ците ни бяха съпроводени от диплома-
тически представители на посолството 
ни в Букурещ.

Репатрирането на българските граж-
дани стана възможно и със съдействи-
ето на властите на Австрия, Унгария и 
Румъния, където беше осигурен зелен 
коридор за автобуса.

От Външно министерство уточниха, 
че завърналите се в страната българи 
ще бъдат прегледани и ще бъдат поста-
вени пред строга карантина, за да не 
поставят под риск своите близки и при-
ятели.

„Продължаваме да работим за завръ-
щане и на други наши сънародници. 
Призоваваме тези от тях, които нямат 
наложителни причини, да не се приби-
рат, тъй като всяко пътуване в момента 
е свързано с

допълнителен риск 
за тяхното здраве

и със сложна координация с всички 
държави по маршрута заради въведе-
ните рестрикции в придвижването в 
цяла Европа“, предупредиха от външно-
то министерство.

Министър Захариева пък разказа, 
че са имали и странни случаи, в кои-
то хората са казвали, че почивката им 
свършва след два дни. Това е недопус-
тимо, те трябва да се съгласят с нашите 
условия, иначе не се знае след два дни 
дадената страна няма ли да си затвори 
въздушното пространство.

Консулските ни служби работят на-
всякъде само за спешни случаи. Уведо-
мили сме и другите държави за удължа-
ването на срока на документите, каза 
още Захариева. Водят се и разговори с 
Турция, за да се намали километрична-
та опашка от тирове по границата.

Една от причините за неудобството е, 
че Турция има списък с държави, в кои-
то попада и България, според който шо-
фьорите на товарни камиони трябва да 
преминават карантина. Едно от предло-
женията е да се заменят с други водачи, 
преминали 14-дневния срок у нас.

Някои от тях живеят зад граница, други са туристи

Здравният министър Кирил Анани-
ев издаде заповед, с която се въвеж-
да временна забрана за влизането на 
чужди граждани на територията на 
България.

Ограничението важи за граждани-
те на трети страни. Със заповедта се 
забранява и влизането на граждани, 
независимо от тяхното гражданство, 
идващи от Италия, Испания, Франция, 
Великобритания, Северна Ирландия, 
Германия, Нидерландия, Швейцария, 
Австрия, Белгия, Исландия, Лихтен-
щайн и Люксембург през всички кон-
тролно-пропускателни пунктове и с 
всякакъв вид транспорт.

Още забрани за влизането 
на чужденци в България

Снимки: БТА

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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ХЕЛЕТА КОРТЛЕНДЕР
Право и здраве

Е
вропейските тенденции обик-
новено пристигат бавно в Бъл-
гария. В края на февруари, до-
като останалата част от Европа 
с тревога осъзнаваше, че коро-

навирусът може да достигне епидемич-
ни размери, за известно време България 
изглеждаше като Острова на блажените. 
Брой случаи: нула. В аптеките обаче ста-
на ясно доколко българите се доверяват 
на тази статистика: маски, дезинфектан-
ти и ръкавици за еднократна употреба се 
изчерпаха още преди да има и един по-
твърден случай.

България официално съобщи първите 
четирима заразени от корона на 8 март 
- в провинциалните градове Габрово и 
Плевен. Веригата на инфекцията не може 
да бъде проследена, случаите, изглежда, 
са дошли от нищото. Училищата в цяла-
та страна вече бяха затворени, уж пора-
ди чести грипни инфекции. В средата на 
март бе обявена национална извънредна 
ситуация. Дневните центрове бяха затво-
рени и скоро последваха магазини, об-
ществени сгради и съоръжения.

В българската коронавирус история

някои части
просто липсват

Но обяснението е просто: няма тесто-
ве, следователно няма случаи. Първона-
чално българското правителство купи 
2000 теста за население от седем мили-
она. Междувременно частните дарители 
се намесиха и дариха още 5000 теста, но 
все пак твърде малко, за да получат дори 
приблизителна реалистична картина на 
ситуацията. Най-накрая, когато българи-
те се завърнат от чужбина, броят на не-
установените случаи вероятно ще бъде 
огромен.

Реакцията на българите е отчасти ци-
нична - изглежда, че правителството 
просто чакаше европейският фонд да 
обяви размерите на помощта, която ще 
отпусне, преди да обяви първите си слу-
чаи. Наблюдава се и типичен фатализъм, 

виждайки коронавирус кризата като още 
една криза в дългата поредица от бъл-
гарски катастрофи. Липсва и доверие, 
тъй като едва ли някой действително 
вярва, че правителството или здравната 
система могат да управляват кризата. До-

верието в българските институции е ни-
ско: фалшивите новини и теории на кон-
спирацията процъфтяват, но над всичко 
това е българското убеждение, че всеки 
трябва да разчита единствено и само на 
себе си.

Въпреки че навсякъде има предупреж-
дения за паника, никой не изглежда да е 
изпаднал в паника.

Но хората са загрижени
Мнозина тук все още могат да си при-

помнят затрудненията в доставките на 
храни, съществували до 90-те години. 
Увереността на правителството, че не е 
необходимо презапасяване, по-скоро е 
въпрос на трезво изчисление, отколкото 
на страх. И повечето хора разчитат, че ще 
успеят да издържат на кризата у дома, не-
зависимо дали са болни или здрави.

Дори при нормални условия здравна-
та система е дефицитна по отношение на 
оборудване и персонал. Хората казват: 
„Ако нямаш пари, трябва да умреш.“ Това, 
което преди беше корупция, е привати-
зация - държавното здравно осигурява-
не едва ли покрива основния минимум. 
Останалото идва от частни услуги, които 
трябва да можете да си позволите.

Още по-лошото е, че колкото по-дъл-
го трае спирането на работа, толкова по-
малко неща могат да се предоставят. В 
най-бедната страна в ЕС две седмици на 
преустановена дейност означават фалит 
за много малки предприятия и неплатен 
отпуск за безброй служители. Със среден 
доход 671 евро на месец средната класа 
също няма резерви за тази ситуация.

Президентът Румен Радев наскоро 
предупреди, че кризата може да постави 
стотици хиляди българи на ръба на оце-
ляването: „Гладът ще бъде по-голям от 
страха и последиците ще бъдат пагубни.“

Българският парламент удължи из-
вънредното положение в страната до 
края на май и това стана повод за нова 
размяна на реплики между премие-
ра Бойко Борисов и президента Румен 
Радев. Държавният глава се противо-
постави на удължените мерки и пре-
дупреди, че гладът може да се окаже 
по-силен от страха. Министър-предсе-
дателят му отвърна, че не иска да казва 
кой да живее и кой да умре и се възму-
ти, че президентът е като злобна све-
кърва. „Няма нищо по-страшно от ак-
тивната глупост“, каза по този повод 
Радев с цитат на Гьоте.

Междувременно депутатите в парла-
мента се отказаха от заплатите си и при-
еха решение, с което оставиха минист-
рите и шефовете на държавни агенции 

също без възнаграждения до края на 
извънредното положение.

Броят на заразените във вторник бе 
565, жертвите в България до момента 
са 22.

България удължи извънредното 
положение до 13 май

В BG е просто: Няма тестове, 
следователно няма случаи
Когато българите се завърнат от чужбина, броят на неустановените случаи вероятно ще бъде огромен

Снимки: БTA

https://taniasells.com/
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И
зглежда, че българите имаме 
изграден колективен имуни-
тет, защото при нас има ге-
нетично разнообразие, смя-
та националният консултант 

по кардиология в България проф. Иво 
Петров. Според него, формално погле-
днато, в страната все още няма епидемия 
от коронавирус на фона на състоянието 
на другите държави в Европа.

„Безспорно, мерките дават добър ре-
зултат. Но има и друго – изглежда ние, 
българите, имаме вече изграден колек-
тивен имунитет“, каза проф. Петров пред 
„Монитор“.

Според него за това има много приме-
ри през последните двадесет-тридесет 
години.

„В България нямаше епидемия нито от 
СПИН, нито от ебола, нито от птичи, нито 
от свински грип. Всички тези инфекции, 
които се развиха епидемично в много 
страни в света, в България

не предизвикаха 
епидемия

Имаше само отделни случаи, които по 
никакъв начин дори не успяха да достиг-
нат броя на тези от обичайния грип“, спо-
деля наблюденията си професорът. Той 
прави уточнението, че не е вирусолог и 
епидемиолог, а кардиолог, но тъй като 
немалко инфекции оказват влияние вър-
ху сърдечно-съдовата система, му се на-
лага да познава до известна степен и тази 
материя.

Според него това, че българите имаме 
доста добре изграден колективен имуни-
тет, се дължи вероятно на факта, че сме 
генетично много разнообразни.

„Освен това България е доста по-за-
творена страна от останалите европей-
ски държави. Част от Европейския съюз 
сме, но не сме толкова посещавани - като 
Италия, Испания, Франция например. И 
стриктното спазване на имунизационния 
календар за опасните инфекции, и по-
специално за туберкулоза, дава добър 
ефект. Дължи се на така наречения бак-
териум на французите Калмет и Герен. 
Това са хората, създали бацил, сходен на 

този на туберкулозата, но не предизвик-
ва заболяване, а само създава имунитет“, 
обясни Иво Петров.

Той е категоричен, че произведената 
в България БЦЖ ваксина е една от най-
добрите в света, което признават и ав-
торитетни чуждестранни специалисти. 
Милиони човешки животи в цял свят 
са спасени благодарение на нея, вклю-
чително в Индия и Африка. Световната 
здравна организация също я признава за 
изключително добра. България е един от 
най-големите производители и снабди-
тели на противотуберкулозна ваксина с 
изключителни качества. „Вече има дока-
зателства, че БЦЖ ваксината е не само 
превантивно средство срещу туберкуло-
зата, но и има и

добър противотуморен 
ефект

обясни професорът.
Според него вероятно заради стрикт-

ното спазване на имунизационния кален-
дар в България тя предпазва и от други 
инфекции. „Има медицински доказател-
ства, според които нивото на имунитета 
при ваксинираните с БЦЖ е на по-високо 
ниво както спрямо специфичния ефект 
срещу туберкулозата, така и спрямо нес-
пецифичния срещу всички останали при-
чинители с различна структура от тази на 
тъканите, които точно нашият имунитет 
познава като свои. Един вид, тя изготвя 
непоносимост на този, който е имунизи-
ран спрямо други генетични структури, 
включително бактериални, вирални или 
онко. Може би това е една от причините, 
като се наложи картата на разпростране-
нието на COVID-19 в Европа и тази на из-
вършените БЦЖ ваксинации, да се види, 
че те съвпадат като ръкавица“, коменти-
ра Иво Петров.

Той уточнява, че страните, в които се е 
спазвал строг имунизационен календар, 
както е в Източна Европа, инфектирани-
те са много по-малко. В Испания и Италия 
например въпросният календар не е за-
дължителен, а е препоръчителен. Нещо 
повече, в Италия и САЩ дори не се препо-
ръчва ваксинирането срещу туберкулоза.

„Интересно изключение е Португалия, 
чиито имунизационен календар е при-
близително като този в Източна Европа 
и се прилага БЦЖ ваксината. Независимо 
че по манталитет хората там си приличат 
с испанците, границите са отворени, оби-
чаите и климатът са едни и същи, сред 
португалците има много по-малък брой 
инфектирани с COVID-19. В Испания тази 
ваксина е препоръчителна и реално там 
няма създаден колективен имунитет. Ос-
вен това не само броят на заразените, но 
и броят на починалите е десетки пъти по-
малък в Португалия. Оказва се, че същите 
разлики има и в бившата Източна Герма-
ния, която беше със задължителен иму-
низационен календар спрямо Западна 
Германия. Чехия, Словакия, Черна гора, 
които са по-близо до Италия и взеха мер-

ки по-късно, също имат по-ниска заболе-
ваемост пак заради задължителните иму-
низации“, обясни лекарят.

Проф. Петров обаче е категоричен, че

физическата изолация
все пак е основната причина за пред-
пазване на българското население. „Бъл-
гария беше първата страна, която взе 
строги мерки, и това се отчита като по-
ложителен момент. Хората не бива да се 
притесняват. И китайски, и европейки 
имунолози съобщават, че около 80% от 
заразените с COVID-19 нямат или имат 
много леки симптоми на заболяването, 
което е въпрос на създаден имунитет“, 
припомня той.

Той цитира и статистиката, която по-
казва, че тежките случаи и смъртността 
са предимно при хора, които са с по две, 
три и повече хронични заболявания, тъй 
като имунитетът им е отслабнал.

„Пациентите с напреднали сърдечно-
съдови заболявания, възникнала ритъм-
на патология, сърдечна недостатъчност, 
артериална хипертония и диабетиците 
са по-уязвими към инфекцията. Когато 
заразата е налице, прогнозата е по-лоша 
за тези със засегната сърдечно-съдова 
система и по-специално на сърцето. До-
казва се, че при фаталните случаи пове-
че от 60% има засягане точно на сърце-
то, най-често индиректно в резултат на 
възникнала възпалителна реакция, която 
уврежда допълнително миокарда и пре-
дизвиква тромбоза, рязко отслабване на 
сърдечния мускул или нарушаване в ри-
тъмно-проводната система“, разкри кар-
диологът.

Той съветва хипертониците да не се от-
клоняват от предписаната терапия и да 
си пият лекарствата редовно.

„Лъжлива новина беше писаното пре-
ди няколко седмици, че някои меди-
каменти увеличават вероятността ко-
ронавирусът да заседне организма на 
пациентите, които ги взимат. Това катего-
рично не е вярно. Напротив, проучвания 
в САЩ показват, че блокерите на ARB ре-
цепторите имат предпазен ефект“, кате-
горичен е той.

Причината е, че при нас има генетично разнообразие, смята проф. Иво Петров

Българите имаме изграден 
имунитет срещу Covid-19

Снимкa: „Монитор“

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Хиляди коли изгоряха  
при пожар във Флорида
3500 автомобила изгоряха в ог-

ромен пожар на паркинг за коли 
под наем до летище във Флори-

да. Няма пострадали при инцидента, 
но пушекът се е виждал от киломе-
три. Пожарът е тръгнал от сухи треви 
и бързо се е разпрострял към парки-
раните коли и близката гора. Причи-
ната за запалването засега остава не-
ясна. Във Флорида има предупреждение за риск от избухване на пожари заради 
опасното време.

Губернаторът на Илинойс 
обмисля вечерен час

Губернаторът на Илинойс Джей Би 
Прицкър продължава да призова-
ва жителите на щата да си стоят по 

домовете и да носят маска на публични 
места, за да се спре разпространението 
на коронавируса. Той каза, че ако тряб-
ва, ще наложи нови мерки. Сред тях из-
глежда ще бъдат изискването за мерене 
на температурата, вечерен час и стрикт-
но излизане за пазаруване само на един 

член от семейство. Вариации за пазаруването са и въвеждането на режим за па-
заруване според първата буква от фамилията.

Откриха тялото на внучката 
на Робърт Ф. Кенеди
Тялото на внучката на Робърт Ф. 

Кенеди, която изчезна в четвър-
тък, докато с малкия си син кара-

ше кану, е било открито. 40-годишната 
Мейв Кенеди Маккийн и осемгодишни-
ят й син Гидиън изчезнаха в огромния 
залив Чесапийк в Мериленд. Семейство-
то заяви в събота, че майката и синът ве-
роятно са мъртви. Това е поредната за-
губа за фамилията Кенеди, която претърпя множество трагедии след убийството 
на президента в Далас през 1963 г.

Хиляди на опашка да 
гласуват в Уисконсин

Въпреки препоръката на здравните 
власти, хиляди избиратели се ре-
диха на опашка, за да гласуват на 

първичните избори в американския щат 
Уисконсин. Резултатите от тези спорни 
избори, включително двубоя за номина-
цията на демократите между Джо Бай-
дън и Бърни Сандърс, ще станат извест-

ни чак след седмица. Хиляди хора със защитни маски, стараещи се да спазват 
нужната дистанция, се явиха пред урните в щата, чиито власти преди две седми-
ци призоваха населението да си остане у дома.

Тръмп подписа указ за добив 
на ресурси от Луната
Президентът Доналд Тръмп под-

писа указ, подкрепящ усвояване-
то на ресурсите на Луната и дру-

ги небесни тела с търговска цел. Според 
указа „американците трябва да имат 
право да провеждат търговски изслед-
вания, добив и използване на ресурси 
в съответствие с приложимото законо-
дателство”. „От юридическа и физическа 
гледна точка космическото пространство е уникално пространство за човешка-
та дейност и САЩ не го смятат за всеобщо достояние“, се казва още в документа, 
който отхвърля споразумение на ООН.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Транспортните компании очакват няколко много слаби седмици, ресторантите са пред затваряне

Б
ългарските бизнеси в Съеди-
нените щати изглежда са на 
командно дишане като много 
други заради мерките с корона-
вируса. Много от тях не работят, 

други очакват помощ от държавата, която 
все още не идва, а трети, които доскоро 
изглеждаха в добра позиция като транс-
портните компании, също очакват рязък 
стоп на товарите. Бизнесите с услуги - ши-
вашки, домашни, салони за красота, зъбо-
лекари, културни събития и други - също 
нямат работа заради мерките за социално 
дистанциране. Единственото изключение 
са магазините и вносителите на хранител-

ни стоки.
„Хората все пак трябва да ядат“, комен-

тира Наско Божилов, собственик на VG 
Commerce - компания, която внася храни 
от България, и на ресторант Avenue BG. И 
докато бизнесът на Божилов с храни е ста-
билен, ресторантът му е почти без работа. 
В момента поръчките там са само за дома 
или доставка. „Оборотът ни е около 10% от 
това, което е обикновено. Правим различни 

промоции, специалитети, но няма кой знае 
какъв резултат - хората не излизат“, обясни 
управителят на Avenue BG Малина Грозда-
нова. Основните клиенти, които поръчват, 
са хора от близките офиси, които все още 
работят. Много е вероятно заведението да 
затвори врати до края на седмицата и да из-
ползва времето за леко освежаване, докато 
мине карантината.

Ресторант „Механата“ продължава да ра-

боти, но с ограничено работно време - от 11 
am до 3 pm и от 5 до 9 pm. От заведението 
правят доставка по домовете, но имат ми-
нимум от 50 долара за поръчка и такса от 5 
долара.

Ресторант „Balkanika“ продължава да ра-
боти всеки ден от 11 am до 8:30 pm с обед-
но меню и доставка. От две седмици там е 
отворено и магазинче, където се предла-
гат колбаси собствено производство и дру-
ги български храни. То се радва на по-го-
лям интерес, но поръчките за храна също са 
много по-малко от очакваното.

Всички български магазини и вносители 
на храна, с които BG VOICE говори, увериха, 
че контейнерите със стоки пътуват безпро-
блемно от България и не се очаква недостиг 
в следващите месеци. Магазините изглежда 
са единствените бизнеси, които поддържат 
оборота като преди епидемията.

„Влизат по-малко клиенти, но пазаруват 
повече - като стокооборот нямаме промя-
на“, каза управителят на магазини „Сердика“ 
Милена Пехливанова - По мои наблюдения 
един човек пазарува за няколко семейства, 
идват със списък за други хора, това е раз-
умно действие, по-малко хора се излагат на 

Българските бизнеси в САЩ 
на ръба на оцеляването

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Пет палета - така изглеждат поръчките само за ден в сайта на "Малинчо".

https://ordtrans.com/
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контакт и риск“.
Магазинът работи със съкратено работно 

време - от 10 am до 7 рм, за да има по-малко 
персонал и да избегне риска за повече хора 
на едно място.

Според Пехливанова се пазаруват основ-
но неща от първа необходимост - ориз, боб, 
брашно, сода, мая, подправки. „Хората из-
глежда готвят повече вкъщи“, коментира тя. 
За тези, които искат нещо приготвено - „Сер-
дика“ продължава да предлага топла витри-
на с приготвена храна и сладкарска витри-
на.

От веригата са поръчали от България по-
вече варива, отколкото обикновено през 
този сезон - ориз, боб, леща, но уверяват, 
че имат достатъчно продукти и постоянно 
пристига нова стока.

„Контейнерите вървят, но всичко предви-
дено за Великден се изкупи. През май може 
да останем без някои вафли, бонбони. Но 
основните ни продукти - сирена, колбаси, 
лютеници и консерви - ще са винаги в на-
личност. Предвидили сме за 3 месеца на-
пред“ обясни Калин Пенчев, собственик на 
„Малинчо“.

Големият победител 
е онлайн търговията

И „Сердика“ и „Малинчо“ бележат огро-
мен ръст в поръчките по интернет. „Наши-
ят сайт е бил за този момент, категоричен 
е Пенчев. - Онлайн бизнесът ни се удвои 
през последния месец. Март е като Коледа 
и Деня на благодарността от миналата годи-
на взети заедно“.

Интернет се оказва безопасно и удобно 
място за пазаруване на хранителни проду-
кти в условията на епидемия. От „Сердика“ 
казват, че имат голямо увеличение на по-
ръчките за алкохол - предимно ракия. Пове-
чето им онлайн клиенти обаче не са от Или-
нойс, а от други щати.

В склада на „Малинчо“ в Ню Джърси цели-
ят екип работи по опаковането и изпраща-
нето на поръчките. „Поръчките ни всеки ден 
са по около 5 палета“, казва Пенчев. И дока-
то онлайн търговията избухва, продажбите 
в магазините се нормализират спрямо пика 

преди да бъде обявена карантината. „Хора-
та видяха, че след първата вълна на масо-
во пазаруване магазинът не се изпразни и 
те също се успокоиха и вече не се презапа-
сяват“, казва Милена Пехливанова от „Сер-
дика“.

Според Калин Пенчев „Малинчо“ в Лас 
Вегас остава критичен, защото в града ра-
ботят много малко магазини за храна, но и 
за там постоянно пътуват камиони със сто-
ка. „Спрели сме изцяло да зареждаме външ-
ни магазини. Всичката стока сме заделили 
само за българи. Едвам смогваме на произ-
водството на наши луканки, салами и колба-
си“, обясни Пенчев.

Кризата обаче оказва влияние и върху 
традициите - според Пехливанова тази го-
дина се купува много по-малко боя за яйца 
за Великден. Храмовете ще останат затво-
рени за празниците тази пролет. BG VOICE 
ще излъчи на живо литургията от църква-
та „Света София“ в нощта на Възкресение-
то.

Пенчев каза, че фирмата му няма да търси 
помощ от държавата по Paycheck Protection 
Program (PPP) - заемите за малки и средни 
бизнеси, които могат да бъдат опростени. 
Конгресът отдели 350 милиарда долара за 
тях, но стартът на програмата е хаотичен и 
повечето банки все още не могат да смогнат 
да обработят молбите на хилядите бизнеси 
от цялата страна.

Много от собствениците на български 
компании споделиха, че ще опитат да кан-
дидатстват по тази програма, която покри-
ва разходите за заплати, наеми и ток за 2 ме-
сеца. Големият проблем пред много от тях 
е, че

част от служителите им 
нямат легален статут 
за програмата РРР

и техните доходи не могат да бъдат пока-
зани пред банките и съответно покрити от 
този заем.

„В момента, в който банките си изяснят 
как става, ще го направим. Засега чакаме. 
Това е, което може да покрие разходите, 
които имаме, за да оцелеем. И това е, ако не 

се удължи прекалено дълго карантината“, 
обясни Нина Цветкова от ресторант „Меха-
ната“.

За малките транспортни компании и ед-
ноличните собственици на камиони пък ос-
тава другият голям проблем - програмата 
покрива наеми на офис, но не и вноската по 
камиона. „За нас камионът е офисът. Ние не 
плащаме наем, но вноската по заема е убий-
ствена, ако не работиш“, сподели шофьор 
пред BG VOICE.

„Много от банките и финансиращите ком-
пании работят със шофьорите и транспорт-
ните фирми - давам отсрочки за плащания-
та, отменям лихви“, обясни Весела Барзева, 
собственик на консултантската компания за 
транспортния бизнес „Prospect Licensing“. 
Компромиси правят и застрахователните 
компании.

Барзева казва, че нещата в тази индус-
трия са се променили драматично през по-
следните две седмици.

„До миналата седмица имаше пик, по-
следната една година беше много зле, ос-
вен за фирмите с постоянни клиенти и дого-
вори. Последните няколко седмици имаше 
повишаване на работата, тъй като магази-
ните се изпразваха постоянно и трябваше 

да се зареждат.
Но клиентите ни казват, че от миналия 

четвъртък-петък няма товари. Хората, като 
не излизат, и нищо не консумират, тръкинг 
бизнесът е много зле в момента“, каза Бар-
зева.

Прогнозата за 
транспортния бизнес не е 
никак оптимистична

Според Барзева в следващите седмици 
работата ще намалее още повече. „Хората 
са се презаредили и нямат нужда от много 
неща. Много от производителите са затво-
рени и няма какво да се придвижва. Следва-
щите 3-4 седмици ще бъде почти мъртвило 
в транспортния бизнес освен зарежданията 
за магазините и консумативи за болниците. 
В момента хората не пазаруват нищо освен 
храна“, смята тя.

Най-често задаваният въпрос е кога ще 
приключат мерките за социално дистанци-
ране и икономиката ще се върне към някак-
ва нормалност. Експерти обаче предупреж-
дават, че това ще е дълъг и поетапен процес, 
в който ще бъдат отваряни определени сек-
тори на икономиката и части на страната, 
където броят на заразените намалява.

Българската фабрика за водка 
„Kristone“ в Чикаго вече произвежда де-
зинфектант за ръце - една от най-дефи-
цитните стоки в тази криза. Много от 
производителите на алкохол в САЩ за-
почнаха да правят това.

„Всеки ден ни звънят болници, не 
може да смогнем да снабдим с количе-
ствата, които искат, защото няма в как-
во да им го занесем“, обяснява Кристиан 
Христов, собственик на „Kristone“.

Проблемът е с пластмасовите бутил-
ки за дезинфектант - те също са изчерпа-
ни и няма откъде да се поръчат. „Всичко 
е на бекордър с месец-два. Фабриките 
не могат да смогнат“, обяснява Христов. 
- Или няма бутилки, или няма с какво да 
ги затворим, или няма кашони.“

Магазини „Малинчо“ също искат да 
продават от българския дезинфектант. 
Собственикът Калин Пенчев е предло-
жил ценната течност да бъде пълнена в 
бутилките от боза. „Ние имаме запас за 
шест месеца от тях и сме поръчали още 
от България“, обясни той и съветва всич-
ки наши сънародници да не изхвърлят 
пластмасовите бутилки с помпичка от 
сапун или друг дезинфектант. - „Вероят-

но ще са им полезни скоро“.
Христов казва, че първо искат да за-

редят колкото се може повече болници.
„Те се нуждаят най-много, защото са 

на първа линия. Сложно е дори тях да 
ги снабдим и получаваме обаждания от 
болници от цялата страна. Чикагските 
болници са празни“, обясни Христов.

Магазин "Сердика" е зареден и не очаква дефицит на храни в следващите месеци

Бутилките за дезинфектант са най-трудни за 
намиране

Български производител в Чикаго 
смени водката с дезинфектант

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
репълнени с пациенти бол-
ници, легла, от които не 
може да се премине, липса 
на маски и на защитни об-
лекла. Такава картина опис-

ва д-р Мария Динева, един от български-
те лекари на първа линия в епицентъра 
на заразата от коронавирус в Ню Йорк.

„Като на филм. Никога през живота си 
не съм си представяла, че ще бъда част 
от нещо такова – от такава пандемия. 
Има много болни. В момента е някакъв 
ужас“, разказа тя пред BG VOICE. Д-р Ди-
нева е лекар в Ню Йорк от година и по-
ловина. Сега обикаля спешните отделе-
ния в болниците в града, в които има 
нужда от помощ.

Прескачаме леглата, 
за да минем

Няма достатъчно медици, няма доста-
тъчно персонал. Тази маска, с която съм, 
я нося вече една седмица. А те трябва 
да се сменят всеки ден, след всеки па-
циент“, обясни българката. И тя, както и 
останалите й колеги, не може да скрие 
разочарованието си от недостига на ме-
дицинско оборудване, за което кметът 
на Ню Йорк Бил де Блазио няколко пъти 
спомена, в опит да получи повече рес-
пиратори.

„Опитваме се да разделим един ре-
спиратор на двама пациенти, за да мо-
жем да помогнем на повече хора“, спо-
дели тя.

Въпреки недостига на персонал и за-
щитни средства обаче, тя и колегите й 
не се отказват да са в помощ на пациен-
тите. Много от тях излязоха на протест, 
за да поискат повече маски, манта, шап-
ки и ръкавици. Той обаче не продължи 
дълго, защото Ню Йорк стана щатът с 
най-много заразени – 120 000 случая и 
повече от 4000 жертви.

Пациентите, на които д-р Динева по-
мага, са от новородени до 90-100-го-
дишни.

„Допреди няколко дни се мислеше, че 
децата имат някакъв механизъм, който 
ги предпазва от коронавируса, но в мо-
мента в една от болниците, в която рабо-
тя, има 3 деца, които са болни. Едното е 
на 6 години, другото на 9 и един тийней-
джър на 14. Симптомите се влошават, 
когато човек има и други болести или 
хронични заболявания. Тогава често се 
стига до спиране на работата на органи-
те. Този вирус е толкова заразен, прос-
то напада белите дробове и те спират да 
работят“, казва д-р Динева.

Тя обяснява и ужаса, на който е сви-
детел всеки ден. „Няма къде да вървя, 
няма къде да стъпя. Толкова много лег-
ла имаме. В момента са 200 и нито едно 
не е празно. Всички са на пациенти с 
COVID-19. Повечето са с респиратори. 
Прогнозите за нито един в спешното от-
деление не са оптимистични“, обяснява 
българката.

Нейните смени 
продължават по 15 часа

Не е почивала от седмица.
„Когато има нужда, винаги съм там, за-

щото знам, че имаме липса на персонал 
и нуждата в момента е огромна. Знам, че 
мога да помогна. Дали е достатъчно – 
един Бог знае“.

Д-р Динева се е самоизолирала в от-
делен апартамент от своето семейство, 
близки и приятели и чака момента, в 
който животът ще се върне към някаква 
нормалност.

„Нямам търпение. Наистина нямам 
търпение да видя приятелите си и се-
мейството си. Но все пак аз съм си из-
брала този начин на живот. В такива 
случаи това е нещо, което аз трябва да 
направя за тези хора, които имат нужда. 
Аз съм дала клетва все пак“, завършва 
българката.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

„Никога през живота си не съм си представяла, че ще 
бъда част от нещо такова“, казва д-р Мария Динева

BG лекар в Ню Йорк: 
Болниците са препълнени 
с от бебета до старци

Доктор Мария Динева казва, че в Ню Йорк нямат 
достатъчно предпазни облекла и консумативи.Д-р Динева с колеги.
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А
гресивно и масово тестване 
на хората ще помогне сре-
щу разпространението на 
коронавируса както в САЩ, 
така и в България. Това е 

мнението на д-р Румен Хичев – бълга-
ринът, който заедно с екипа си разра-
ботват препоръки за националния щаб 
към Белия дом за борба с епидемията. 
Д-р Хичев е и главен директор „Наука и 
технологии“ към Американската асоци-
ация по клетъчни и тъканни трансплан-
тации.

„Трябва да има масово тестване за 
коронавирус“, каза той пред BG VOICE. 
Според д-р Хичев проблемът е в асимп-
томните или малосимптомните носи-
тели на заразата, които и в Щатите, и в 
България,

без да осъзнават, 
разпространяват вируса

Според него именно това усложня-
ва борбата с коронавируса – здравните 
власти не знаят къде са заразените и на-
къде да насочат усилията си.

Д-р Хичев се обляга и на данните - 
между 50 и 65% от заразяванията идват 
от хора без симптоми. Още едно дока-
зателство, че трябва да има всеобхват-
но скринингово тестване – както в САЩ, 
така и в България.

„Трябва да се проведе едно всеобх-
ватно, агресивно, скринингово проуч-
ване. Колкото се може по-бързо да се 
идентифицират всички тези огнища на 
картата на страната, където има пови-
шено разпространяване“, призова бъл-
гаринът. Според него отсега може да се 

каже, че това е в райони с по-нисък со-
циален статус на хората, където социал-
но дистанциране практически е невъз-
можно и където има голяма гъстота на 
домакинствата.

„Там най-вероятно ще излезе една 
картина на повишено разпростране-
ние и в тези райони би трябвало да се 
вземат мерки. Фокусирано и колкото се 

може по-рано. Това би позволило да се 
дозират и да се фокусират мерките по 
един по-малко болезнен начин за ико-
номиката“, смята д-р Хичев.

Според него да се идентифицира про-
блемът чак когато пациентът прекрачи 
прага на болницата или лекарския ка-
бинет с оплаквания, означава винаги 
да се върви след вируса. Затова бъл-

гаринът смята, че трябва да се пристъ-
пи бързо към скрининговото тестване, 
което да даде по-добра картина на раз-
мера на епидемията – както в Съедине-
ните щати, така и в България.

Според д-р Хичев мерките срещу ко-
ронавируса в Америка са малко закъс-
нели и

не обхващат 
цялата страна

„Много губернатори чакаха до по-
следно да издадат заповеди за оставане 
по домовете“, припомни той.

Българинът е убеден, че успехът е в 
това да се вземат правилните мерки и 
най-вече те да не се прилагат на сляпо, 
а да бъдат повсеместни, всеобхватни и 
едновременни. „Защото мерки, които са 
взети с вързани очи и на парче – днес 
тук, утре там, днес в този щат, утре в дру-
гия, не само аз, но и научната общност 
смята, че не дават нужния резултат“, 
каза българинът.

Д-р Хичев похвали българските вла-
сти за бързата реакция и въвеждането 
на много ограничения, но това не е дос-
татъчно.

„Мерките бяха всеобхватни, за разли-
ка от тези, които наблюдаваме в САЩ“.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Български лекар съветва 
Белия дом срещу Covid-19
Агресивно и всеобхватно тестване ще помогне срещу коронавируса, убеден е д-р Румен Хичев

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Рязък скок на заразените  
с коронавирус в Канада
Рязък скок на заразените с коро-

навирус канадци отчитат вла-
стите няколко поредни дни. 

Във вторник броят им стигна над 16 
600 души, докато ден по-рано бе 15 
822 души. Броят на починалите е 320 
души, с 20 повече от предишния ден, 
сочат данните на здравното минис-
терство на страната. Заразените са 
нараснали с 3000 само за три дни. В петък броят им бе близо 12 хиляди, а дено-
нощие по-рано - малко над 10 хиляди. За четири дни броят на починалите от ко-
ронавирус се е удвоил.

Икономиката на Канада в  
най-голям риск от пандемията

Канада е сред най-големите ико-
номики в света, които са най-
силно изложени на рискове 

от коронавируса заради тяхната за-
висимост от търговията, съобщи 
Bloomberg, като се позовава на до-
клад на анализатори от ING Group. 
Бързото разпространение на корона-
вируса в САЩ и последващата иконо-

мическа криза могат да създадат „значителни проблеми“ за Канада, се отбелязва 
в доклада. Вносът на Канада от САЩ през 2019 г. е на стойност 453 млрд. долара.

Пращат респиратори за 
животни в болниците в Квебек
По искане на здравните власти в 

Квебек съюзът на ветеринари-
те изготвя списък с медицин-

ско оборудване и услуги, които могат 
да помогнат в спасяването на хора, 
ако кризата се влоши. Сред проду-
ктите, които ветеринарите са готови 
да дадат, са облекла, маски и респи-
ратори. Някои ветеринарни центро-
ве дори вече са се включили реално в подпомагането на хуманитарните лекари, 
като тестват проби за коронавирус.

Дете загина при пожар  
в дома му в Робервал

Дете загина при пожар в Робер-
вал, провинция Квебек. Огънят 
изпепели жилищната сграда, 

която семейството на бебето обита-
вало. Службата за сигурност и пожар-
никарите са пристигнали на мястото 
на инцидента около 11 часа в неделя 
сутринта. След като огънят бил овла-
дян, бебето било открито в развали-

ните, причинени от пожара. 15-ина обитатели на сградата били евакуирани, по-
вечето от тях са с наранявания.

Канадски фирми перат  
пари срещу Covid-19
Макар много канадски ком-

пании да са преминали към 
безкешови плащания, за ня-

кои търговци миенето на банкнотите 
и монетите е единственият вариант 
срещу Covid-19. Поредната канадска 
фирма, която направи това, бе Пица 
Джиджи (Pizza Gigi). Популярният 
ресторант в модерния квартал „Хар-
бърд вилидж“ в Торонто дори пуска в интернет видеа как прави това. За прането 
на пари помага много това, че Канада, подобно на още около 50 държави, преми-
на към банкноти от полимери, което улеснява операцията.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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В
сяка година американското 
правителство издава повече от 
един милион зелени карти на 
имигранти, което им дава пра-
во да живеят и работят в Аме-

рика и да осъществят американската си 
мечта - да имат работа и дом и възмож-
ност за по-добър живот, отколкото в род-
ните им места. От тях 50 000 са от лотари-
ята за зелена карта.

Всяка година много българи кандидат-
стват за лотарията, но печелившите са все 
по-малко. Светлана и Иван Вълкови ид-
ват в САЩ със зелена карта в разгара на 
епидемията от коронавирус и вместо да 
изживеят своята американска мечта, се 
оказват застрашени от коварна болест, 
със заповед за стоене по домовете, без 
работа и без яснота кога кошмарът ще 
свърши. Но не губят надежда.

„Уцелихме много лош момент. Никой не 
знаеше какво ще се случи. Аз съм щастли-
ва, че успяхме все пак да дойдем, защото 
много го искахме“, казва Светлана. „Ние 
всъщност

дойдохме точно когато 
всичко започна

и ако бяхме купили билети за по-късна 
дата, не знам какво щеше да се случи“, до-
пълва тя.

Младите българи са от Горна Оряхови-
ца. Иван е на 30 години, Светлана – на 28. 
Иван спечелва зелена карта с лотарията 
от 2019 г. Късметът му проработва от пър-
вия път въпреки големия брой участници 
- 22,4 милиона души от цял свят. „Участва-

хме в лотарията на шега“, споделя Свет-
лана. „Решихме, че ще направим всичко, 
което трябва, за да дойдем дотук. Надя-
вахме се да стартираме по нов начин съв-
местния си живот“, допълва тя.

Иван и Светлана изминават дълъг път, 
преди да стигнат до Щатите. Подават за-
явления за лотарията през октомври 2017 
г. Резултатите излизат през май 2018-а. 
Явяват се на интервю в края на септември 
2019 г. „Две или три три седмици след това 
купихме билетите за 16 февруари 2020 го-
дина“, разказва Светлана. „Разбира се, 
имаше колебание дали да заминем. Оби-
чахме работата си, но все пак решихме, че 
това е голяма възможност, която не бива 
да пропускаме. В България е много труд-
но младите хора да си позволят собст-
вен дом и да отглеждат напълно спокой-
но децата си. Езикът не ни беше бариера. 
Владеем английския добре. Изчаквахме с 
голям ентусиазъм идването си тук. Един-

ствено ситуацията, в която се намира це-
лият свят в момента, малко връща нещата 
в начална точка“, споделя българката. 

„Никога не съм си представяла, че нещо 
толкова лошо и толкова мащабно може 
да ни се случи. В социалните медии пър-
воначално имаше много шеги с корона-
вируса и аз ги обяснявам с надеждата на 
хората да се оправят нещата, а не че не 
взимат насериозно нещата. Хората може 
би се опитваха да избягат от целия стрес с 
шеги“, коментира Светлана.

Сънародниците ни са се настанили във 
Финикс, Аризона. Имали са предложе-
ние да заминат и за Мериленд, но изби-
рат щата с по-топлия климат. „Живеем при 
съученик на съпруга ми. В къщата има от-
делна постройка със спалня, кухня, все-
кидневна, баня и тоалетна и ние сме там 
под наем.

Финансовите ни ресурси
са на привършване

Но не смятаме да се отказваме, наисти-
на сме упорити и се надяваме всичко да 
премине и лека полека нещата да се оп-

равят“, обяснява Светлана.
Имало е вариант Иван да работи със 

свой бивш съученик, но заради епиде-
мията с коронавируса той не ходи на ра-
бота. За късмет, майката на съученика на 
Иван препоръчва Светлана на семейство 
с деца за детегледачка за по няколко часа 
на ден. „Това бе добре дошло за мен, но 
лошото беше, че продължи само около 
седмица и половина. Първо, майката на 
децата остана вкъщи, а след това и цяло-
то семейство и те нямаха нужда от моята 
помощ. Подала съм молби за работа на 40 
или 50 места и нямам резултат. Никъде не 
търсят хора“, казва Светлана.

Светлана е начален учител от България, 
съпругът й има опит в автокозметичните 
услуги. „Нямаме ограничения каква рабо-
та ще работим. Няма срамна работа, но 
просто е много трудно в момента“, при-
теснява се българката.

Младото семейство е успяло да преми-
не през колкото може повече стъпки за 
адаптацията си, преди нещата да забук-
суват напълно – отварят си банкова смет-
ка, Иван взима американска шофьорска 
книжка. Губернаторът на Аризона Дък 
Дюсей обаче издаде заповед за стоене 
по домовете на 1 април. Всички, които не 
са заети в индустрии с приоритетно зна-
чение (здравеопазване, хранителна про-
мишленост, ресторантьорство, търговия 
с хранителни стоки),

трябва да си стоят вкъщи
за да се спре разпространението на коро-
навируса. Към момента в щата има 2577 
случая и 73 жертви на болестта.

Въпреки всички усилия да действат 
максималко бързи, Светлана и Иван все 
още нямат кола. „Ако намерим кола, това 
може би ще са последните финанси, кои-
то имаме да дадем. Хората, при които сме 
отседнали, имат автомобил, помагат ни в 
това отношение“, казва българката.

„Липсват ни много приятелите и семей-
ствата ни. Обстановката и всичко остана-
ло много ни харесва. Нашите родители в 
България работят все още. Добре са. Но 
не се зае кога може да останат без рабо-
та. Притеснени сме за тях. Те пък са при-
теснени за нас. Опитват се да ни вдъхнат 
вяра. Почти всеки ден се чуваме“, допъл-
ва Светлана.

„Надявам се лошата ситуация да нау-
чи хората на сплотеност, взаимопомощ и 
повече обич. Много ми беше трудно да се 
разделя с моите деца от училището. Надя-
вам се един ден да работя по професията 
си. Дипломата ми е преведена. Дано дой-
де време да се явя на изпит и да имам ли-
ценз“, мечтае Светлана, която е работила 
като учителка в България.

Двамата българи биха се радвали на 
помощта на други наши сънародници, за 
да си стъпят на краката. „Не искам да из-
падам в състояние да сме абсолютно без-
надеждни. Ако това стане, не можем да 
помогнем нито на себе си, нито на семей-
ствата си. Надяваме се всичко да се оп-
рави. Въпросът е колко време ще отнеме 
това. Със сигурност след това ще оценя-
ваме повече малките неща“, казва Светла-
на.

Иван и Светлана идват в САЩ в началото на епидемията, сега са почти в безизходица

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Без американска мечта за българи 
от Аризона заради коронавируса
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Д-р Славина Манева е от Плов-
див. Живее от близо 20 годи-
ни в Мадрид. Следвала е ме-
дицина в Испания и в САЩ. 
Работи в мадридска клиника 

като радиолог.
Според официалната статистика Ис-

пания е на трето място по броя на за-
разените с коронавирус в света - с над 
112 000 души, и на второ място по броя 
на жертвите - с над 10 300.

„Всеки ден мои колеги или приятели 
губят свой близък човек - майка, баща 
или приятел. Проблемът на новия ко-
ронавирус е - и това се вижда на ске-
нера, че само за 24 часа може да се 
стигне до белодробна фиброза. Това 
означава, че пациентът трябва да бъде 
поставен на изкуствено дишане, 

но за съжаление 
апаратурата не е 
достатъчна“, 

разказа Славина Манева пред „Дой-
че веле“. И тя сподели това, което ко-
легите й по цял свят признават – че в 
спешното отделение на нейната бол-
ница медиците всеки ден решават кой 

да живее и кой да умре. „Ужас, който 
ние, лекарите, не сме преживявали в 
такава форма. Най-тежко е за колеги-
те на първа линия“, категорична е бъл-
гарката.

Тя самата е видяла недостатъците на 
здравната система от първо лице като 
пациент. Преди три седмици

тригодишната й дъщеря 
се разболява тежко

със съмнение за коронавирус.
„Имаше проблеми с дишането, тем-

пература 39,8. Бяхме в болницата. Но 
нямаше тестове - нито за детето, нито 
за нас, родителите й. Тогава пазеха 
тестовете за рисковите групи. В Испа-
ния има много случаи на млади хора 
и деца, заразени с коронавирус, кои-
то прекарват много тежко болестта, 
някои умират. Аз и съпругът ми, който 
също е лекар, сме все още под домаш-
на карантина, защото и ние имахме 
симптоми“, разказва Славина.

Тя не е лекар на първа линия, ради-
олог е, и може да работи от вкъщи, за-
щото изчита торакс и белодробните 
картини.

„Опасявам се обаче, че и аз съвсем 
скоро ще бъда извикана в болницата, 
защото 

повечето мои колеги 
се разболяват. 

Ако трябва да бъда честна: за пър-
ви път ме е страх да отида на работа. 
Може би и защото вече имам дете“, 
признава младата жена.

Положението и на испанските ле-
кари по отношение на защитните об-
лекла е трагично, както навсякъде 
другаде. „През март аз получих една-
единствена маска за общо три седми-
ци. Сега е малко по-добре. В момен-
та лекарите получават по една маска, 
една хартиена манта и ръкавици всеки 

ден. Повечето консумативи сега отиват 
в бърза помощ и реанимацията, къде-
то рискът е по-голям“, споделя тя.

Д-р Манева разказва и че сред зара-
зените има хора от всички възрастови 
групи –

и много възрастни, 
и много млади

има и деца. Жертвите са най-вече по-
възрастни хора. Но има и по-млади, 
които развиват масивна белодробна 
фиброза, която лекарите не могат по 
никакъв начин да си обяснят.

„Мой колега, специалист по вътреш-
ни болести на 72 години, който все 
още работеше, тъкмо беше диагности-
циран с рак, но без никакви разсейки 
и имаше огромни шансове да оздра-
вее. Той почина след зараза с корона-
вирус. Починаха родителите на много 
мои приятели и колеги. Та те бяха по на 
70, някои - и по-млади. Мога да изреж-
дам дълго. Списъкът сякаш е безкра-
ен“, разказва за ужаса българката.

Тя признава и че в Испания 

нямат представа каква е 
реалната статистика.

„Тя обхваща само броя на онези бо-
лни, които са били тествани в болнич-
но заведение. Епидемиолози напосле-
дък казват, че в Испания има 7 милиона 
заразени с коронавирус“, споделя тя.

Според д-р Манева в Испания се е 
стигнало дотук, защото страната не 
е следвала съветите на Световната 
здравна организация.

„Не си взехме веднага поука от Ита-
лия. В болницата Торехон, където ра-
ботех преди, пристигнаха първите два-
ма пациенти, завърнали се от Италия. 
Но те не бяха изолирани достатъчно 
внимателно. В началото дори в бол-
ницата казваха на лекарите, че няма 
нужда да носят защитни маски, „за да 
не плашат пациентите“. Липсваше ясна 
концепция у властта и дисциплина у 
гражданите. Липсваха инвестиции в 
здравеопазването“, споделя тя.

Д-р Матева съветва хората да са мно-
го дисциплинирани и да се придържат 
стриктно към съветите на здравните 
органи. „Съветите са простички и вече 
ги знаем: социална дистанция и пови-
шена хигиена след всеки контакт. Хо-
рата трябва да знаят, че всеки един 
предмет, 

всеки един човек е 
потенциален носител 
на вируса. 

Това е временна ситуация. Ще се 
справим, но само ако сме единни“, ка-
тегорична е тя.

И вярва, че медиите трябва да ин-
формират за случващото се, а не да го 
прикриват, за да не всяват паника.

„Сега живеем във време на панде-
мия. Ние водим война. Всеки ден се ре-
шава кой има повече шанс да живее, 
според клинични параметри, и кой да 
умре. В Испания това се случва на все-
ки 16 минути. Подобна война не сме 
водили никога“.

BG лекарка в Испания: Всеки 
ден мой приятел губи близък
„На всеки 16 мин. доктор решава кой да живее и кой да умре. Ние сме във война“

Снимкa: „Дойче веле“

http://restaurantmehanata.com/
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Българин от Виена застана начело 
на екип от специалисти от цяла 
Австрия и заедно създадоха ново 

мобилно приложение. NOVID20 работи 
за ограничаване на бързото разпрос-
транение на коронавируса в Европа. 
Технологията ясно показва местата, къ-
дето можем да останем, без да сме из-
ложени на риск от инфекция, а това ще 
помогне за по-голямата сигурност и на 
рисковите групи в тази извънредна си-
туация.

Създателите на мобилното приложе-
ние очакват, че използването му ще съ-
крати и продължителността на периода 
на карантината.

Проектът е дело на международен до-
броволчески екип от специалисти в раз-
лични сфери начело с българина Михаил 
Ковачев. За популяризирането на при-
ложението и ползите от него отборът на 
NOVID20 се свързва с отговорните ми-

нистерства и органи, както и с универси-
тети и телекомуникационни компании.

Михаил Ковачев е студент по бизнес 
администрация във Виена. Той застава 
начело на

екип от над 80 млади 
специалисти

в различни сфери от цяла Австрия, кои-
то дни наред работят по създаването 
на адаптирано европейско решение 
по пример на успешни приложения от 
Азия с най-високите стандарти за защи-
та на данните.

Целта е бързото намаляване на про-
цента от инфекция, причинена от 
Covid-19. Проектът е подкрепен от екс-
перта по медицина Франц Висбауер, 
много програмисти, учени, юристи, голе-
ми световни компании и вече е готово да 
заработи и у нас.

Пред Радио София той разказа, че хо-

рата в Австрия спазват въведените огра-
ничения. „В момента живея живота си 
само онлайн.“

Идеята за специалното приложение 
възникнало, след като Михаил Ковачев 
се върнал от Испания. Видял нараства-
щата статистика на заразените, свързал 
се с приятел в Южна Корея, за да разбере 
как се справят там, а след това със свои 
приятели програмисти и съмишленици 
се концентрирали да адаптират аплика-
цията за Европа.

Ковачев обясни, че принципът из-
ползва близостта на мобилните телефо-

ни един до друг и времето за възможен 
контакт между хората. Ако някой се за-
рази, то информацията се изпраща на 
хората, които скоро са били в близост. 
Личните данни на ползвателите остават 
защитени от достъп на институции, уве-
рява българинът.

„Убедени сме, че в допълнение към 
ограниченията за движение и карантин-
ни мерки, съвременните технологични 
подходи също дават решаващ принос за 
предупреждение на хората в ранен етап 
и забавяне на процента на заразяване“, 
убеден е Михаел Ковачев.

М
ладеж с български коре-
ни бе обявен за герой в 
Чехия заради създаване-
то на уникална и съвър-
шена предпазна маска, 

която веднага влезе в употреба в чешки-
те болници.

Александър Лазаров е роден в Пра-
га, той е с български произход. Минис-
търът на здравеопазването на Чехия го 
нарече „герой на нашето време“, след 
като направи иновативна маска срещу 
COVID-19. Тя е създадена с благотвори-
телна цел за нуждаещите се по целия 
свят.

Маската е правена 
с 3D принтер

който използва технологията Multi jet 
fusion. Ако направите модел на маската 
с тази технология, можете да направите 

веднага прототип и да подобрявате ди-
зайна в много кратък период от време“, 
разказа самият Лазаров.

Той уточни, че маската е създадена за 
една седмица, получила е сертификат и 
докторите вече я ползват.

В момента се произвеждат около 500 
маски на ден. Идеята е да се произвеж-
дат по 10 000 маски на ден.

„Сключихме договор с чешкото ми-
нистерство на здравеопазването и це-
ната на маската е само нужните сред-

ства за производство - 680 крони, което 
е около 22 евро“, допълни студентът.

Всеки, който има този принтер, може 
да си отпечата тази маска, изтегляне-
то на файловете е безплатно и става от 
страница https://rp95.cz/.

Заради съвършената маска: 
Чехия обяви българин за герой
Александър Лазаров създаде уникално предпазно средство срещу Covid-19

Александър Лазаров Снимкa: БНТ

Сънародник от Виена с 
приложение срещу Covid-19

Михаил Ковачев

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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З
дравейте, скъпи приятели и 
читатели! Преди всичко, ис-
крено се надявам да намирам 
всички вас в добро здраве и 
силен дух. И двете са жизне-

новажни в борбата срещу този кова-
рен вирус, който налегна не само наше-
то физическо и психическо здраве, но 
и нашата икономика. В миналия брой 
представих стратегиите по отношение 
на финансите за хората, които имат ра-
бота. Днес ви предлагам подходи за 
онези, които са безработни. Не искам 
да звучи нескромно, но бих искал да 
споделя моите наблюдения на базата 
на работата ми с хиляди хора и семей-
ства в изминалите почти 15 години и 
смятам, че мога да споделя някои ходо-
ве, които могат да се приложат в такава 
извънредна ситуация.

Ако пандемията от коронавируса ви 
е оставила без работа, нека се молим 
да е временно, и помощта на правител-
ството, която се задава в близките дни, 
да бъде от жизнена полза за вас и ва-
шия работодател.

Но тук искам да разделя тази група на 
още две групи - хора със спестени пари 
за поне 6 месеца и хора без никакви 
спестявания. По тези критерии ще раз-
гледаме същите категории, които раз-
гледахме и при работещите в момента 
хора.

Плащане на данъци
Ако в момента не работите и нямате 

спестени пари, побързайте да обявите 
своите данъци, за да може да получи-
те евентуално това, което ви се полага, 
ако има такава сума при положение, че 
вие сте си плащали данъците директно 
от вашите чекове през годината.

Ако трябва да платите допълнителни 
данъци и нямате възможност в момен-
та, възползвайте се от програмата на 
правителството за отлагане с три месе-
ца без наказание и глоби, но трябва да 
пуснете данъчна декларация до 15-ти 
април, както си му е редът.

В случай че не работите за момента, 
но имате заделени пари за поне шест 
месеца напред, тогава имате опции да 
прецените как да постъпите. Всяка си-

туация е много различна и не може да 
се каже с точност, но бих посъветвал, 
както казах и по-рано, платете си данъ-
ците във възможно най-кратък период, 
за да можем да помогнем на държавна-
та хазна в тази трудна и скъпа ситуация 
с хората, борещи вируса, и във всички 
разходи, свързани с това. Но ако опци-
ите ви за работа не са много и се при-
теснявате, че не е ясно кога ще започ-
нат отново да влизат свежи пари, никой 
няма да ви упрекне, ако решите да из-
чакате.

Изплащане на заеми
Тук пак опираме до момента със съ-

браните пари. В момента по държавен 
закон, който бе издаден преди дни, ни-
кой няма право да ви изгони от вашия 
дом, ако не плащате своя наем или жи-
лищен заем в периода на пандемия-
та, колкото и дълго да продължи това. 
Тази новина не трябва да бъде клон, на 
който бихте седнали комфортно, защо-
то ако имате пари и нарочно не плаща-
те вашия наем или жилищен заем, въз-
ползвайки се от закона, вие нанасяте 
финансови щети на други хора, кои-
то зависят от тези пари, за да покрият 
своите разходи - следователно се полу-
чава ефектът на доминото, от който ще 
пострада цялата икономическа верига.

Разбираемо е, че наистина никой не 
е виновен за създалата се трудна ситу-
ация. Поради тази причина правител-
ството ще се намеси и ще се опита да 
помогне на всички засегнати по един 
или друг начин. Но ако имаме средства-
та да продължим да си плащаме смет-
ките, въпреки че не работим в момен-
та, бих препоръчал да продължим да го 
правим, за да сме коректни към другите 
и да избегнем нанасянето на по-големи 
щети в икономиката.

Инвестиране и 
пенсионно осигуряване

Ако сте спрели да работите и сте вна-
сяли към своя 401К план от своите че-
кове, очевидно е, че в момента няма да 
го правите, защото няма да получавате 
чекове за определен период от време. 
При такава временна пауза и ако сте с 
надеждата да продължите да работи-
те при този работодател, след като пан-
демията свърши, то сега е може би до-
бро време да се посъветвате с финансов 
специалист, който знае как правилно да 
балансира вашето портфолио и да из-
гради правилната стратегия за бъдеще-
то - при добри и лоши времена.

Моите наблюдения при работа с кли-
енти, които имат 401К план, са, че много 
от тях нямат реална представа как точно 
работи този вид план и не по тяхна вина, 
а защото никой не им е обърнал вни-
мание лично да им помогне да изгра-
дят дългосрочна стратегия. На повечето 
хора са дадени просто няколко книжки 
как влязат в интернет, да се регистрират 
и да си изберат фондове. Това не е на-
чин да се изгради стратегия, защото при 
първите спадове на пазарите, когато хо-
рата не са информирани за начина, по 
който работят фондовете и пазарите, те 
се плашат и продават на загуба активи, 
които просто са намалили временно па-
зарната си стойност, по една или друга 
причина.

На хората с пенсионни акаунти чрез 
работодател, които са загубили работа-
та си или дори все още работят, но няма 
към кого да се обърнат за съвет и разяс-
нение, аз бих се радвал да бъда от пол-
за безвъзмездно с безплатна консулта-
ция по темата. Ако имате приятели или 
познати, които се притесняват от спа-
да на пазарите поради вируса и са из-

паднали в паника, че са загубили пари, 
моля, обяснете им, че това не е вярно. Те 
не са загубили пари, а тези акции, кои-
то имат, просто са намалили своята вре-
менна пазарна стойност, и когато неща-
та се поизяснят, пазарите ще коригират 
тези стойности в много по-кратки сро-
кове, отколкото икономиката ще възста-
нови своите позиции от времето преди 
вируса. 

Спестяване
Тази точка май е излишна, защото 

трудно можеш да спестиш пари от до-
ход, който не съществува в момента. 
Но от друга страна, това е важна точка, 
на която ако обърнем внимание днес, 
в тази трудна ситуация, и обещаем на 
себе си да спестяваме поне 10% от дохо-
дите си всеки месец, когато тези доходи 
започват отново да влизат в джоба ни - 
това би било едно ново, по-добро нача-
ло за нашите спестовни навици.

За жалост в живота понякога трябва 
да ни заболи много, преди да направим 
промените, които е трябвало да напра-
вим в моменти, в които е нямало да усе-
тим болката от тях. Дано повечето от нас 
се поучим от грешките си в миналото и 
тази ситуация ни помогне да израснем в 
бъдеще и бъде трамплин за нашето ли-
чностно и колективно положително раз-
витие напред.

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на финан-
совата част от живота, вие можете 
да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпро-
сите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Пари по време на пандемия: 
Стратегия за безработни

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com
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АНДРЕАС ШПЕТ
 „Дойче веле“

М
алките жълти символи на 
самолети са добре позна-
ти на ползващите сайта 
Flightradar24. Върху инте-
рактивната карта на света 

се вижда как подобно на рояци насеко-
ми те кръжат около земното кълбо. В мо-
мента обаче там няма и помен от обикно-
вено доста натоварения трафик: рояците 
от самолети са изчезнали. На картата се 
забелязват само самолети, които приби-
рат блокирани туристи, както и малкото 
останали такива, изпълняващи редовни 
полети.

101 години след първия междунаро-
ден полет в света, извършен през февру-
ари 1919 година, коронавирусът парали-
зира въздушния транспорт. Такова нещо 
не се е случвало никога преди - дори и 
по време на Втората световна война.

80% по-малко полети
Тези числа говорят красноречиво: 

ако в предишни години в края на март 
за един ден обикновено са били осъ-
ществявани по около 180 хиляди поле-
та, то по същото време на тази година 
(27 март) е имало само 90 хиляди, а на 28 
март - под 70 хиляди полета в целия свят.

По света има около 25 хиляди пътни-
чески самолета, а във всяка една секунда 
някъде над главите ни във въздуха се на-
мират над половин милион души - едно-
временно. В последните дни въздушният 
трафик се е свил с около 80%, а в някои 
части на света – с 90%.

„Светът ще е различен след тази кри-
за, а за въздушния транспорт това важи 
с особена сила“, казва изпълнителният 
директор на „Луфтханза“ Карстен Шпор. 
Никой не се наема да прогнозира кои 
авиолинии ще оцелеят след няколко ме-
сеца принудителна пауза. Браншът оч-
аква при 3 месеца спрени полети загу-
би за над 250 милиарда долара, от които 

76 милиарда само в Европа. Авиолини-
ите настояват спешно за държавни по-
мощи. От Международната асоциация 
за въздушен транспорт IATA посочват, че 
авиокомпаниите могат да издържат така 
средно до два месеца, а някои - доста по-
малко време. Около 30 големи авиоком-
пании срещаха сериозни финансови за-
труднения още преди кризата.

Възстановяването 
ще е трудно и 
продължително

IATA очаква загубите през второто три-
месечие на годината да достигнат 39 ми-
лиарда долара - при 7 милиарда долара 

печалба през същия период на 2019-а. 
Очакваната тежка икономическа реце-
сия ще забави възстановяването на път-
никопотока и приходите. Стандартният 
годишен ръст на пасажери, който е меж-
ду 4 и 5%, може да бъде постигнат едва 
през 2022 година.

Дори и докато самолетите не летят, 
разходите на авиокомпании си вървят 
- от амортизация, за застрахователни 
и лизингови вноски, административни 
такси, както и разходи по поддръжката.

Разходите се трупат
Когато един самолет не е бил във въз-

духа седем дни, той трябва да бъде под-
готвен за паркиране, което изисква 60 

работни часа. На отворите и ходовата 
част се поставят капаци като защита от 
външни влияния. Когато не се изпълня-
ват полети, се провеждат функционални 
тестове, на всеки две седмици двигате-
лите работят на място, а всяка седмица 
самолетите биват раздвижвани напред-
назад, за да не се деформират гумите. На 
всеки три месеца всеки паркиран само-
лет трябва да извърши поне по един по-
лет.

Голяма част от техническия персонал 
за поддръжка продължава да работи, 
макар съответната авиокомпания, ка-
къвто е например случаят с „Луфтханза“, 
е преминала към режим на намалено ра-
ботно време.

Парализа в небето: Каквато  
не е имало и по време на войната
Пандемията спря почти напълно въздушния транспорт. Трафикът е намалял с до 90%

Летище „Орли“, Париж

Международното летище в Питсбърг

На международното летище в Канзас Сити са паркирани няколко десетки самолети на Delta Air Lines.
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http://www.balkanika-restaurant.com/
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Ню Йорк след Covid-19: По-млад, 
по-евтин, по-беден, по-разединен

В 
някакъв момент рискът от 
коронавируса ще намалее, 
но няма да изчезне напъл-
но. Най-големите американ-
ски градове, като Ню Йорк, ще 

продължат да живеят, но над бъдещето 
им надвисват сериозни здравословни и 
икономически проблеми, пише Тайлър 
Коуен за Bloomberg.

Промените най-вече ще са по отно-
шение изселването на по-възрастните 
хора. Ню Йорк ще се превърне в провин-
ция за по-младите, възприемайки роля-
та, която Берлин отдавна играе в Герма-
ния.

Цените на наемите и имотите вероят-
но ще се понижат. Много компании ще 
помислят два пъти преди да решат да 
преместят централите си в Ню Йорк. В 
резултат градът ще стане по-малко при-
влекателен за бизнеса, но по-достъпен 
за жителите. Той ще заприлича повече на 

Ню Йорк от 70-те и 80-те години на мина-
лия век, като страхът от инфекцията ще 
измести страха от престъпленията.

Със сигурност това ще е един много 
по-беден Ню Йорк. Това е лошо както за 
града, така и за САЩ заради

по-ниските приходи 
от данъчни такси

с които ще допринесе, и заради вторич-
ния ефект върху качеството на образо-
ванието и пенсионното планиране. Все 
пак до някаква степен загубите ще бъдат 
компенсирани от регионалното разви-
тие на други части в САЩ, включително 
на места като Мемфис и Шарлът, които се 
радват на по-голям интерес от бизнеса.

Ако преболедувалите коронавируса 
изградят имунитет, какъвто е случаят с 
много други вируси, социалният живот 
в града може да стане много по-сегреги-
ран. Излекувалите се ще могат да водят 

активен социален живот, докато тези, 
които все още не са боледували, ще пре-
карват повече време онлайн, отказвайки 
да се ръкостискат и предпочитайки да се 
придвижват с велосипеди, отколкото да 
използват метрото. Различните заведе-
ния и дори различните части на града 
ще изградят репутации на места по-под-

ходящи за едната или за другата група.
Досега перифериите на градовете в 

САЩ имаха ясно предимство при спра-
вянето с Covid-19. Но след като страната 
се възстанови от най-лошото, Ню Йорк и 
други големи градове ще се адаптират и 
ще възстановят някои от своите естест-
вени предимства.

В момента Ню Йорк и Ню Джърси са 
двете горещи точки в САЩ с 35% 
положителни тестове.

В Луизиана положителните тестове 
са 26%, Мичиган, Кънектикът, Индиана, 
Джорджия и Илинойс са с 15% положи-
телни тестове – това са следващите го-
рещи точки.

Колорадо, окръг Колумбия, Роуд 
Айлънд и Масачузетс са с 13% положи-
телни тестове.

Значителен брой от щатите все още са 
под 10%, тоест всички, които не споме-
нах.

Калифорния и Вашингтон остават ста-
билни с 8% заболели, пише Bloomberg.

Има подобрение в тестването, правят 
се повече тестове, като процентът на от-
рицателните тестове е висок в щатите, 
които не са горещи точки, което им поз-
волява по-мащабно наблюдение и огра-
ничаване на епидемията.

Приоритет е предоставянето на бър-
зи тестове в тези райони, които нямат 
същия достъп до здравни услуги: инди-
анските общности, общинските здрав-
ни институции, общинските болници и 
държавните лаборатории. Те ще запо-
чнат да ги прилагат и така ще поведат 
провежданото наблюдение.

В щата Вашингтон, първото огнище 
на епидемията от коронавирус в 
САЩ, седмичната заплата на ме-

дицинските сестри е скочила с 90 про-
цента, като в някои болници плащат до 
120 долара на час, съобщава телеви-
зия BFMTV.

Тежко засегнати от епидемията, аме-
риканските болници се опитват да 
привличат персонал, за да се справят 
с притока на пациенти.

В обявите за работа на сестрите се 
предлагат над 3000 долара седмично 
възнаграждение, уточнява CNBC, по-
зовавайки се на сайта NurseFly.

През януари, преди епидемията, 
средното заплащане на медицински-
те сестри в САЩ беше 1700 долара на 
седмица или над 6000 долара месечно.

В някои спешни отделения заплаща-
нето им достига 4000 долара на седми-
ца, над два пъти повече спрямо оби-

чайното заплащане.
Увеличението на заплащането на се-

стрите е различно в отделните щати. 
Във Вашингтон то е с 90 процента. Ня-
кои болници плащат по 120 долара на 
час, което при 40-часова работна сед-
мица прави над 19 000 долара месеч-
но.

В Калифорния увеличението е 60 на 
сто, съобщава БТА.

Мичиган и Илинойс - 
следващите горещи точки

Градът може би ще стане по-малко привлекателен за бизнеса, но по-достъпен за жителите

Във Вашингтон дават $3000 
на седмица за медсестра

Снимки БТА

https://cabinetleader.com/
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И
мунната система на чове-
ка предпазва организма от 
всякакви опасни „нашест-
веници“, например виру-
си. Когато тази система е 

отслабена, положението става критич-
но, особено ако организмът е принуден 
да се справя и с някаква външна инфек-
ция като Ковид-19, пише „Дойче веле“.

Хронични 
белодробни заболявания

Хората, страдащи от астма, изпит-
ват затруднение да издишват възду-
ха от белия дроб. Поради това изпит-
ват остър задух. При тях белият дроб 
е с нарушени функции и тъй като орга-
низмът се опитва да компенсира този 
недостатък, той е с по-слаби защитни 
сили. Астматичните пристъпи могат да 
бъдат предизвикани от различни алер-
гени или от инфекция на дихателните 
пътища, до каквато може да се стигне 
и при Ковид-19. Когато организмът е 
затруднен да се справи с двойното на-
товарване, може да се стигне до тежки 
нарушения, които в най-лошия случай 
завършват със смърт.

Хроничният бронхит и белодробни-
ят емфизем също са болести на диха-

телните пътища. Учените смятат, че в 
много от случаите те се появяват в ре-
зултат на тютюнопушене. Хора, които 
страдат от подобни заболявания, имат 
отслабена имунна система и нарушени 
функции на белия дроб, поради което 
вирусите много по-лесно могат да ата-
куват организма.

Диабет
Хората, страдащи от диабет, понача-

ло имат по-слаби защитни сили. Това се 
отнася и до двете форми - диабет пър-
ви тип и диабет втори тип. Повишените 
стойности на захарта в кръвта наруша-
ват съпротивителните сили на органи-
зма, а появи ли се и някакво инфекци-
озно заболяване, общото състояние на 
диабетиците бързо се влошава. Диабе-
тът уврежда кръвоносните съдове и 
вътрешните органи, целият организъм 
се дебалансира, а в това състояние той 
много по-трудно може да се справи с 
някой опасен вирус, проникнал отвън.

Заболявания на сърдечно-
съдовата система

Към тях спадат коронарната или 
исхемична болест на сърцето, при коя-
то кръвоснабдяването на сър-
дечната тъкан е нарушено 
или изобщо не функцио-
нира. Това се дължи 
обикновено на арте-
риосклероза - т.е. на 
калциране и стесня-
ване на кръвоносни-
те съдове. В подобно 
състояние всяка ин-
фекция може да до-
веде до фатални по-
следици. Също и хора 
със сърдечен порок тряб-
ва да бъдат много по-пред-
пазливи в условия на епидемия.

Високо кръвно 
налягане

В Германия между 20 и 30 милиона 

души страдат от хипертония. Тя също 
крие повишени рискове за пациенти-
те, засегнати от вирусна инфекция. По-
стоянно повишеното кръвно налягане 
уврежда сърцето, което е трайно изло-
жено на по-високо натоварване от нор-
малното. Това влошава шансовете на 
организма да се пребори с евентуална 
вирусна инфекция.

Ракови 
заболявания

Вирусните инфекции са много опас-
ни и за болните от рак. Химиотерапи-
ята с цитостатици например цели да 
попречи на раковите клетки да се раз-
множават, но тя засяга и здрава тъкан, 
поради което се отразява зле на човеш-
кия имунитет. Организмът става по-по-
датлив на инфекции.

Автоимунни 
заболявания

Друга опасност представляват ав-
тоимунните заболявания. На пациен-
тите се изписват имунопотискащи ме-
дикаменти, които да предотвратят 
опасността от това имунната система 

да атакува собствения орга-
низъм. Подобни медика-

менти потискат ре-
активните сили на 

имунната система 
или дори ги бло-

кират изцяло.
Така органи-

змът става по-
податлив на 
всякакви ви-

русни заболя-
вания. Към тази 

група заболява-
ния спадат мул-

типленната склероза, 
ревматизмът, както и ня-

кои хронични възпаления на 
стомашно-чревния тракт като морбус 
крон. Някои болни от СПИН също взи-
мат подобни медикаменти.

Кои предишни болести правят 
Covid-19 особено опасен?
Възрастните са застрашени най-много. Но и онези с предишни болести

http://firstchicagoplumbing.com/
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Дания ще облекчава  
мерките срещу Covid-19
Дания планира да облекчи някои 

от карантинните мерки, нало-
жени заради коронавируса. От 

15 април ще подновят работа ясли-
те и детските градини. Учениците от 
първи до пети клас ще се върнат в 
учебните стаи, заяви снощи премиер-
ката Мете Фредериксен, според коя-
то това е „първата предпазлива фаза“ 
на връщането на страната към нормално функциониране. Датчаните обаче тряб-
ва да се подготвят за факта, че наложените ограничения ще останат в продълже-
ние на месеци, добави премиерката.

Нито една смърт на заразен 
в Китай за 24 часа

Коронавирусът не е причинил 
нито една жертва в Китай за по-
следните 24 часа, за пръв път от 

началото на публикуване на статис-
тическите данни, става ясно от съоб-
щение на здравните власти. Новите 
случаи на заразяване в Континента-
лен Китай намаляват от миналия ме-
сец. Страната обаче е изправена пред 

втора вълна от случаи на заразяване, донесени от чужбина, които според здрав-
ните власти достигат около 1000 случая.

Италия с рекорден план  
в помощ на икономиката
Италианският премиер Джузе-

пе Конте в понеделник обяви 
нова програма за стимулира-

не на икономиката, целяща да вложи 
до 400 милиарда евро в предприя-
тия, претърпели загуби от пандемия-
та коронавирус. В телевизионно об-
ръщение към нацията Конте каза, че 
мярката представлява „най-мощната 
намеса в историята на страната”. Програмата е в допълнение на 340 милиарда 
евро правителствени заеми, обявени миналия месец.

Богослуженията в Гърция 
затворени за миряните

Всички религиозни обекти в Гър-
ция ще бъдат затворени за по-
сетители, като се разрешава 

литургиите да се провеждат при за-
творени врати. Мярката ще бъде в 
сила за периода 12-20 април. Според 
решението църковните служби пре-
ди и на Великден ще се проведат без 
присъствието на миряни. Те обаче ще 
могат да бъдат излъчвани пряко по 

телевизии и радиостанции, както и по интернет.

Сао Пауло очаква 111 000 
жертви на Covid-19
Епицентърът на епидемията от 

коронавирус в Латинска Амери-
ка, бразилският щат Сао Пауло, 

обяви, че очаква 111 000 смъртни 
случая през следващите шест месе-
ца, и удължи мерките си за престой у 
дома още две седмици.

Официалната прогноза вероят-
но ще постави Бразилия на път да се 
превърне в една от най-засегнатите 
страни в света. Общият брой на смъртните случаи от вируса в момента по света 
е 70 000 души.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://bg-voice.com
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АЛИ ГЮЛЕН
в. „Сьозджу“, Истанбул

К
оронавирусът, който възник-
на в град Ухан в китайска-
та провинция Хубей и в мно-
го кратък срок се превърна в 
глобална епидемия, разкри 

навиците и приоритетите на много дър-
жави... След като кризата с коронавиру-
са набра скорост, стана ясно кои проду-
кти най-много търсят в супермаркетите 
гражданите на различните страни.

Турският народ, който при война и не-
мотия складира брашно, булгур, бобови 
култури, зехтин и захар, в дните на коро-
навирус епидемията се втурна към тра-
диционния одеколон (наричан в Турция 
колоня и използван преди всичко за де-
зинфекция на ръцете, бел. ред.). Резул-
татите от другите държави са доста раз-
лични.

ГЕРМАНИЯ - 
Тоалетна хартия

Гражданите на Германия, която благо-
дарение на навременните мерки срещу 
коронавируса е в доста по-добро поло-
жение в сравнение с други държави в 
Европа, с увеличаването на новините за 
епидемията се втурнаха да купуват то-

алетна хартия и препарати за хигиена. 
Супермаркетите в страната, магазините 
за хигиенизиращи препарати и аптеките 
се превърнаха в най-посещаваните мес-
та. Търсенето беше толкова голямо, че 
цената на пакет тоалетна хартия скочи 
преди известно време до 20 евро в сай-
тове за онлайн търговия.

САЩ - 
Оръжие

В САЩ, както при всяка криза, и в тази 
също много неща си остават същите. Ос-
вен че се запасиха с храна и напитки, 
американците щурмуваха и местата за 
продажба на оръжие. В много оръжей-
ни магазини продуктите се изчерпаха, 
като беше продадено не само оръжие, 
но и огромно количество боеприпаси.

ИТАЛИЯ - 
Макарони и вино

В Италия, най-тежко пострадалата от 
коронавируса страна, най-много се про-
даваха макаронените изделия. В тази 
страна, където над 10 хиляди души за-
губиха живота си, подобно на Турция са 
популярни тоалетните в комбинация с 
биде, поради което нямаше голямо тър-
сене на тоалетна хартия. Вместо това 
бяха продавани макаронени изделия и 
вино.

ИСПАНИЯ - 
Тестени изделия и вино

В Испания, където са починали също 
почти 10 000 души а над почти 100 хиля-
ди са заболели, най-голям интерес има 
към макаронените и тестените изделия 
и виното. Не се наблюдава прекомерно 
търсене на тоалетна хартия.

НИДЕРЛАНДИЯ - 
Марихуана

Страната, в която леките наркоти-
ци са позволени в определено количе-
ство, преди да бъдат затворени местата 
за продажба и консумация на тези про-
дукти, младежите се запасиха с мариху-
ана за лична консумация. Пред кофи шо-
повете, които ще останат затворени до 6 

април, се извиха дълги опашки.

ТУРЦИЯ – 
Одеколон

Тоалетната вода, която наричаме 
колоня, чийто оригинал идва от Кьолн и 
е известен като „одеколон 4711“, оглави 
нашето търсене по време на кризата с 
коронавируса. Одеколонът, който зара-
ди високото си алкохолно съдържание 
се използва като дезинфектант, застана 
начело на най-продаваните продукти в 
Турция.

ФРАНЦИЯ - 
Вино и презервативи

Франция, където има над десетки хи-
ляди заразени, се насочи към по-разли-
чен продукт от този в останалите стра-
ни... В дните на преживяваната криза 
с коронавируса във Франция скочиха 
продажбите на презервативи и вино.

СКАНДИНАВСКИ ДЪРЖАВИ - 
Болкоуспокоителни

Продажбите по време на коронавиру-
са в Швеция, Норвегия, Дания и Финлан-
дия значително се различават от тези 
в останалите страни. В скандинавски-
те държави имаше голямо търсене на 
болкоуспокояващи и температуропони-
жаващи лекарства, както и на инсулин. 
Това е нещото, което се търси в аптеките 
в района в последно време.

БЪЛГАРИЯ - 
Цитруси

Съседна България се е насочила към 
цитрусите. Българите купуват големи 
количества лимони, портокали и пр.

ШВЕЙЦАРИЯ - 
Замразени храни

В Швейцария пък, където се наблюда-
ва голямо разпространение на корона-
вируса на глава от населението, се про-
дават най-вече готова замразена храна, 
зеленчуци и - подобно на Германия - то-
алетна хартия.

Оръжие, вино, презервативи... 
С какво се запасява светът?

Турски вестник направи обобщение на това, с 
което хората в различните държави се запасяват

Снимки: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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М
алко градче в Андалусия 
се пази от коронавируса 
с техника от средновеко-
вието, която дава резул-
тат. Няма нито един за-

разен от COVID-19, на фона на над 13-те 
хиляди жертви в Испания.

Населението на Захара де ла Сиера 
е основно от хора на възраст над 65 
години, които са в най-рисковата гру-
па. Кметът му обаче намерил начин да 
предпази съгражданите си от заразата. 
Селището е с древна история, напада-
но е многократно от маври и християни 
през „тъмните векове“, но чак през 1812 
г. французите успяват да го превземат с 
дадени огромни жертви.

Селището, подобно на много други 
в испанската провинция Андалусия, се 
намира на върха на хълм, а свободни-
ят достъп лесно се ограничава до едно-
единствено място. В града има крепост, 
която пази населението при инвазия.

На 14 март в Испания бе обявено из-
вънредно положение, след като стана 
ясно, че пандемията ще удари с пълна 
сила страната. Още същия ден младият 
кмет на града Сантиаго Галван предпри-
ема възможно най-строгите мерки, кои-

то му позволява законът.

Той затваря 
всички входове

като поставя само един контролно-про-
пускателен пункт, през който да се оси-
гуряват запаси, но при „драконовски 
мерки“ за дезинфекция и безопасност.

И ето, че три седмици по-късно в За-
хара де ла Сиера няма нито един реги-
стриран случай на болен от COVID-19, 
въпреки че ежедневно загиват стотици 
в цялата страна.

В близките градове и села не се рад-

ват на подобна съдба, като дори вече 
има няколко десетки загинали от болес-
тта само на няколко километра от сели-
щето.

Местните жители почти единодушно 
одобряват мерките за безопасност.

„Няма нито една кола, която да влиза 
в града, без да се дезинфекцира“, казва 
кметът Галван пред CNN.

Всеки понеделник се организира гру-
па от санитари, които обхождат всич-
ките 74 кв. км на Захара, за да пръскат 
улиците с дезин-
фектанти, като не 
пропускат дори 
верандите на къ-
щите.

Хранителният 
магазин в сели-
щето е наел две 
жени, които да 
извършват дос-
тавки по домове-
те, за да помог-
нат на хората в 
опита им да оста-

нат у дома по време на кризата. Самите 
те дори признават, че реакцията на хо-
рата е „невероятна“ и ежедневно

списъците с покупки 
се увеличават

Полагат се и всички необходими гри-
жи за възрастните хора, които отдавна 
е ясно, че са най-уязвимата група. Стар-
ческият дом в града приютява повече от 
30 души, като всички техни нужди се по-
криват, както обичайно.

Захара де ла Сиера – градът,  
в който няма нито един заразен
Крепостна стена, отблъснала маврите, спаси хората от пандемията

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Любопитно решение за по-млади-
те е намерено в две оборудвани коли 
със светлини и музика, които обика-
лят улиците, за да предлагат забавле-
ние за най-младите, които се принуде-
ни да стоят по домовете си въпреки 
хубавото пролетно време навън.

Но както по целия свят, частният 
бизнес страда по време на извънред-
ното положение. Затова градоначал-
никът е организирал местен фонд за 
подкрепа на малките предприятия.

Целта е да се покриват разходите 
им за електричество и вода. В Заха-
ра има 19 ресторанта, които разчитат 
на туризма, но в момента преживяват 
благодарение на солидарността на 
околните.

Сантиаго Галван признава, че ако 
ситуацията продължи още дълго, то-
гава няма как да не поиска помощ от 
Мадрид, защото въпреки задругата, 
която цари в града му, няма как бю-
джетът на хората да не се изтощи.

Той все пак се надява, че правител-
ството ще се вслуша в критиците и ще 
предприеме мерки за възобновяване 
на икономиката.

Коли с тонколони обикалят 
улиците, за да забавляват младите

Захара де ла Сиера се откъсва от света на 14-и март.

Заслугата за всичко е на кмета Сантиаго Галван, 
казват жителите на малкото градче.

Входовете на града са блокирани, останал е само един, през който се пропускат само камионите с доставки. 
Преди това обаче щателно се дезинфекцират.

Доброволци ежедневно почистват улиците на града.

Снимки: CNN
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*Писмо до хората по света, написано от италианската писателка 
Франческа Меландрини по време на продължаващата й изолация в Рим.

ФРАНЧЕСКА 
МЕЛАНДРИНИ

Писмо от 
бъдещето ви*

Пиша ви от Италия, което значи, че пиша от бъдещето ви. 
Ние сме там, където ще бъдете след няколко дни. Диагра-
мите, отразяващи епидемията, показват, че сме вплетени в 
паралелен танц.

Няколко стъпки пред вас сме по пътеката на времето, 
така както Ухан беше няколко седмици преди нас. Гледа-
ме ви как се държите точно както ние се държахме. Изла-
гате същите аргументи като нас до съвсем скоро, от „Това е 
просто грип, за какво е цялата врява?“ до доводите на оне-
зи, които вече са разбрали за какво става дума.

Гледайки ви от тук, от вашето бъдеще, знаем, че мнозина 
от вас, след като им е било казано да се затворят по къщи-
те си, са цитирали Оруел, някои дори Хобс. Но скоро ще сте 
твърде заети, за да го правите.

На първо място, ще ядете.
Не само защото това ще е едно от малкото останали 

неща, които ще можете да правите.
Ще откриете сума ти групи по социалните мрежи с ин-

струкции как да използвате пълноценно свободното си 
време. Ще се включите във всички и след няколко дни на-
пълно ще ги игнорирате...

Ще водите безспирен социален живот онлайн – по 
Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom…

Ще ви липсват порасналите ви деца, както никога преди. 
Осъзнаването, че нямате представа кога пак ще ги видите, 
ще ви подейства като удар с юмрук в гърдите.

Старите сръдни и караници ще ви изглеждат несъщест-
вени. Ще се обаждате на хора, за които сте се заричали, че 
повече няма да им проговорите, за да ги попитате „Как си?”. 
Много жени ще бъдат бити в домовете си.

Ще се питате какво става с всички онези, които не могат 
да останат в дома си, защото нямат такъв. Ще се чувствате 
застрашени, когато излизате да пазарувате по опустелите 
улици, особено ако сте жена. Ще се питате така ли рухват 
обществата. Наистина ли става толкова бързо? Ще блоки-
рате тези мисли и когато се приберете, пак ще ядете.

Ще качите килограми. Ще търсите онлайн фитнес трени-
ровки...

Ще си правите срещи на опашките в супермаркетите с 
приятелите и любовниците си, за да ги видите за кратко, 
но съобразявайки се с правилата за социална дистанция.

Ще броите всички неща, от които не се нуждаете.
Истинската същност на хората около вас ще ви се раз-

крие с кристална яснота. Очакват ви и потвърждения, и из-
ненади.

Интелектуалци, които не слизат от телевизионния екран, 
ще изчезнат, след като мненията им внезапно са се оказали 
ирелевантни. Някои от тях ще намерят убежище в толкова 
лишени от емпатия разсъждения, че хората ще спрат да ги 
слушат. За сметка на това хора, на които сте гледали с пре-
небрежение, ще се окажат вдъхващи спокойствие, велико-
душни, надеждни, прагматични и проницателни.

Онези, които ще ви приканят да погледнете на този хаос 
като на възможност за обновяване на планетата, ще ви по-
могнат да видите нещата от по-широка перспектива. Ще ви 
бъдат ужасно досадни: добре, планетата диша по-добре за-
ради намалените наполовина емисии на въглероден двуо-
кис, но как ще си платя сметките другия месец?

Ще се чудите дали присъствието на раждането на нов 
свят е грандиозна или жалка работа.

Ще свирите и пеете на прозореца или на двора си. Кога-
то ни видяхте как пеем опери на балконите си, си казахте 
„Ах, тези италианци”. Но ние знаем, че и вие ще пеете песни, 
повдигащи духа. И когато надуете I Will Survive от прозоре-
ца си, ще ви гледаме и ще поклатим глава – точно както жи-
телите на Ухан, които пееха от прозорците си през февруа-
ри, поклащаха глава, докато гледаха нас.

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Ползите от маските е голяма. 
Много хора изглеждат по-добре 
с тях.“

Любен Дилов-син коментира 
споровете за и против носенето 

на маски

„Имало е Мегеле, имало е и други доктори, 
дето вадят на един езика, на друг друго 
и правят нов човек, но аз експеримент с 
хората няма да си правя. Аз не мога да кажа 
вие ще умрете, вие ще живеете. Това ме 
кара да направя съседът.“

Премиерът Бойко Борисов по адрес 
на президента Румен Радев, който го 

разкритикува за удължаването на 
извънредното положение в България до 13 май

„Няма непропорционална диспропорция с 
ограничаването на правата.“

Правосъдният министър Данаил Кирилов 
оценява степента, в която с извънредното 

положение се ограничават някои граждански 
права в България

„Нормалният живот ще се върне 
след абсолютно ненормалния.“

Така председателят на кризисния 
щаб срещу коронавируса проф. ген. 
Венцислав Мутафчийски отговори 

на журналистически въпрос кога 
българските граждани ще се 

върнат към нормален начин на 
живот

„Носенето на маска е като да сложиш 
решетка на прозорец и да си мислиш, 
че тя пази от мухи.“

Членът на Медицинския съвет за борба 
с коронавируса доц. Атанас Мангъров 

коментира отменената забрана за 
носене на маски в България

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/


П
андемията от коронавирус 
не е само числа, брой на 
жертви и статистика за за-
разените... Тя е проява на 
ирационално поведение, 

което човечеството започва да показва 
по цял свят – от запасяването с тоалет-
на хартия и подсигуряването с големи 
количества оръжие до вярата в невер-
ни и дори опасни твърдения и проро-
чества. Тази среда е идеална и за при-
помнянето на стари предсказания и 
раждането на нови, всички до едно 
предрекли пандемията и това, което ще 
се случи след нея. Учените обаче преду-
преждават, че те са не по-малко опасни 
за света от заразата.

Някои от „сбъднатите“ предсказания, 
които обиколиха света през последни-
те дни, имаха и български произход.

„Нешке, ще ни мачка 
короната“

цитираха руски и турски медии думи 
на Баба Ванга. Те уж бяха припомнени 
от треньорката по художествена гим-
настика и добра приятелка на проро-
чицата Нешка Робева в профила й във 
Facebook. Е, по-късно се оказа, че про-
филът е фалшив, а в истинския си тре-
ньорката не е писала подобно нещо, но 
ефектът вече бе предизвикан. Още по-
вече, че няколко дни по-късно снаха на 
Ванга потвърди, че пред нея пророчи-
цата е казвала, че нови болести ще мо-
рят хората по земята.

„Ще се появят болести, от които хо-
рата ще умират като мухи по улиците - 
ще се поразява мозъка, сърцето, белите 
дробове и много бързо ще се развиват“, 
преразказа д-р Здравка Методиева ду-
мите на Ванга.

Тези дни духовете разбуни и припом-
нянето на друго предсказание.

„Около 2020 г. тежко заболяване, по-
добно на пневмония, ще се разпростра-
ни по целия свят, като атакува белите 
дробове и бронхите и ще се противо-
постави на всички известни методи на 
лечение.

Самата болест 
ще изчезне изведнъж

колкото бързо ще се и появи, а след 
около 10 години по-късно ще атакува 

отново, преди да изчезне напълно“.
Думите са от публикувана през 2008 

г. книга на американската екстрасенска 
Силвия Браун „Краят на дните: Пред-
сказания и пророчества за края на све-
та”. Браун твърди, че още от 5-годишна 
възраст започнала да получава пред-
чувствия за разни неща. С времето про-
рочеството й за 2020-а избледнява, а 
самата тя умира през 2013 г.

Сега обаче коронавирусът изважда 
книгата и предсказанието отново на 
преден план, като наскоро в Amazon тя 
се нареди на второ място по най-прода-
ваните заглавия, а хартиените й изда-
ния вече струват стотици долари, раз-
казва CNN.

Предсказанието на Браун не е един-
ственото, което се появява в послед-

ните дни и което засилва конспира-
тивните теории. Те смесват заразата с 
големите пожари в Австралия в нача-
лото на годината, вълната от скакалци 
в Африка и не съвсем точни тълкува-
ния на Библията. И внушават, че краят 
е близо.

Експертите, които изучават религии-
те и пророчествата, обаче

намират всичко това 
за налудничаво

и дори предупреждават, че то може да 
навреди сериозно на духовното и пси-
хическото здраве на хората. Още пове-
че, че някои от тези самозвани проро-
ци претендират да имат повече знания 
и разбирания за религията, отколкото 
дори най-утвърдените теолози и бого-
слови не биха помислили да претенди-
рат, пише webcafe.

Така например всеки път, когато ка-
толическият богослов от университета 
Нотр дам в щата Индиана, САЩ, Ултрих 
Ленер види подобен пророк, вещаещ 
края на дните, той се изкушава да му 

отговори с цитат от Библията - „Матей 
24:36“ - „Никой не знае кога ще бъде 
този ден и час - нито небесните ангели, 
нито Синът, а само Отец.“

Това е моментът, в който Христос го-
вори за края на света.

„Може би в тези хора, които създават 
масова паника, има и известна гордост, 
раздута самоувереност, че „имат някак-
во особено прозрение“, коментира бо-
гословът. „Ако това не е дяволско, не 
знам какво е.“

За някои от самите хора, които раз-
пространяват тези послания за ид-
ващия край на света, обаче 
нещата стоят по по-раз-
личен начин. Така на-
пример за Илайжа 
Доунс, младши 
проповедник в 
църква в юго-
източната част 
на щата Тексас, 
това е прос-
то предупреж-
дение за хора-
та да потърсят 
Бог.

В Стария завет, 
и по-точно в Цар-
ства, Трета книга, той 
вижда знаци за нещата, 
които се случват днес - пожа-
ри, скакалци и мор (коронавирусът). 
Пред CNN той обяснява, че се опитва да 
предупреди хората, че „Христос казва, 
че тези неща ще се случат“ и че Земята 
е подложена на „родилни болки преди 
второто пришествие“ на Бог на Земята.

Но ако има източник на пророчест-
ва за края на света, който е най-лошо 
пресъздаван и най-невярно цитиран, 
то това е именно Книгата на „Открове-
нието“ в Библията - вероятно най-по-
пулярната част от Светото писание, 
проникнала в популярната култура. Ин-
терпретациите на съдържанието й са 
безкрайни, някои от най-популярните 
се оспорват от теолозите (виж карето), 
но позоваването на тях не спира.

За Джоунс, младия проповедник от 
Тексас, обаче това не е от значение. И 
когато той цитира стихове от „Открове-
ние“, той го прави с идеята, че Второто 
пришествие е скоро и нещата, които се 
случват със света, са ясен израз за това.

„Вярата ми е, че Бог идва скоро и ще 
има написани неща, които ще се случат. 
Неща, които може да изглеждат малко 
страшни, но мисля, че това потвържда-
ва това, което Бог е казал, че ще се слу-
чи“, обяснява той.

Въпросът обаче е, че всички тези 
пророчества и опити за свързване на 

актуални събития с идеята за Деня на 
Страшния съд, може да са доста вред-
ни.

За едни това може да укрепи вярата и 
упованието в Бог и религия, придавай-
ки смисъл на събития, които изглеж-
дат жестоки и произволни, но за други 
това е повод за страх и дори ужас, кой-
то може да навреди на психическото 
здраве.

Бийл, който преподава в универси-
тета Кейс Уестърн Ризърв в Охайо, раз-
казва за една своя студентка, която до-

като четяла „Откровение“ на брега 
на морето, задрямала. Кога-

то гръмотевична буря 
я разбужда, тя на 

практика полу-
чава паническа 

атака, защото 
изпитва усе-
щането, че е 
влязла в кни-
гата.

Но това 
е по-малка-

та опасност. 
За много хора 

с по-лабилна 
психика и твърда 

вяра идеята за Деня 
на Страшния съд може 

да предизвика неочаквани 
реакции, дори и такива на агресия 

към „неверници“ и „еретици”. А в САЩ, 
където хората освен запасяване за ви-
руса, се и въоръжават, а религиозност-
та е сред най-високите в света, това 
може да означава реални проблеми.

Другата алтернатива също не звучи 
добре - предсказанията за Края на све-
та могат да накарат мнозина да откажат 
да правят каквото и да е и да се оставят 
на бездействие в една ситуация, която 
би изисквала точно обратното - реал-
ни и премерени действия - независи-
мо дали става въпрос за превенцията 
на коронавируса или за климатичните 
промени.

„Много хора ще кажат, че всичко това 
се случва според Божия план и ще ста-
не още по-лошо, преди да стане по-до-
бре. Така че няма какво да направим по 
въпроса, защото това е Божията воля“, 
обяснява Бийл.

Така че той препоръчва на вярващи-
те просто да се помолят за здраве и за 
по-бързото възстановяване на света 
от коронавируса или дори да споде-
лят хубави или смешни истории, вмес-
то да споделят теории за Края на све-
та. Може да не са толкова зрелищни, 
но поне няма да будят допълнително 
страх и напрежение у околните.

BG VOICE

8 - 14 април 2020 г.8 - 14 април 2020 г. 32 - 3332 - 33

Още приживе Силвия Браун е 
критикувана заради претенци-
ите си, че е медиум, тъй като в 

голямата си част предсказанията й са 
меко казано неточни. Тя многократно 
прави погрешни твърдения за случаи 
на убийства, които само причиняват 
повече болка на семействата на жерт-
вите, но в никакъв случай не насочват 
полицията в правилната посока.

Браун дори сама предрича смъртта 

си - по думите й тя щяла да умре от ста-
рост на 88 години. В действителност 
умира на 77 след кратко заболяване.

Дори сега вече най-известното й 
пророчество - това за мистериозното 
респираторно заболяване, което идва 
през 2020 г., си заслужава да бъде по-
гледнато малко по-критично.

Snopes, сайтът за проверка на фа-
ктите, пише, че играта със загатване на 
„неясни твърдения за иначе вероятни 

събития не е прогноза”. След анализ на 
„пророчеството“ на Браун в крайната 
си оценка оттам определят думите на 
„медиума“ като смес от верни и невер-
ни твърдения.

„Не е ясно дали „пророчеството“ 
на Браун не е по-скоро късметлийско 
предположение, като се има предвид, 
че книгата е написана след епидеми-
ята от SARS“, се казва в оценката на 
Snopes.

Силвия Браун и пророчеството й 2020-а

XСамозвани пророци заплашват 
психическото здраве на хората, 
предупреждават експерти
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Заблудите за 666, 
Апокалипсисът и 
Второто пришествие
Дори хората, които никога не са 

чели Библията, са запознати с 
препратките в „Откровението“ - 

четиримата конници на Апокалипсиса, 
Червеният дракон, числото на Звяра 
666 и т.н.

Самият текст на книгата е изпълнен 
с изключителна образност, която въз-
действа невероятно силно и се предава 
като послание, подобно на вирус. Спо-
ред Тимъти Бийл - богослов, внимател-
но изучавал „Откровение“ - още от на-
писването й, та до ден днешен, мнозина 
се опитват да тълкуват написаното въ-
тре и се хващат за отделни парчета от 
текста, без да взимат предвид цялото. А 
това води до груби грешки в смисъла и 
символиката на текста.

„Почти никой от хората, които гово-
рят за „Откровение“, не са седнали да 
го прочетат наистина. Много хора, на-
пример, вярват, че „Възкресението на 
мъртвите“ - когато се вярва, че Бог ще 
се завърне на Земята в края на време-
то, и всички християни - мъртви и живи, 
ще се въздигнат, за да го посрещнат - е 
част от „Откровение”. Е, не е вярно“, каз-
ва Бийл.

Подобно споменаване на Възкре-
сението в Откровение просто няма. 
В Библията има препратки към това 
на различни места, например в гла-
ва 15 на „Първо писмо до коринтяни-
те”. Но според Бийл идеята за това, че 

всички християни ще посрещнат Хрис-
тос, всъщност не е от Библията, а идва 
от труда на един богослов от XIX век - 
Джон Нелсън Дарби.

Мнозина свързват и идеята за Ан-
тихриста с „Откровение“, което обаче 
също е погрешно.

В Евангелието на апостол Йоан (на 
когото се приписва и „Откровение”) се 
споменава за „антихристи“, които отри-
чат ролята на месия на Иисус Христос, 
но подобна централна антагонистич-
на фигура на Антихриста, детето на Са-
таната, просто няма. За сметка на това 
обаче в популярната култура той е ос-
танал като траен персонаж - син на Дя-
вола, белязан от числото 666.

По-интересното е, че самото число 
не се отнася до Сатаната. Според тео-
лозите то препраща към едно друго въ-
плъщение на злото в очите на първите 
християни - римския император Нерон.

Много изследователи на Библия-
та дори казват, че книгата „Открове-
ние“ всъщност не засяга Края на све-
та по принцип, а по-скоро става дума 
за края на света на нейния автор - на-
божен ранен последовател на Христос, 
който опитва да прозре края на Римска-
та империя. Книгата е начин на ранните 
християни да се справят с чувството на 
несправедливост заради репресиите 
от римляните. И да им вдъхне вяра, че 
християнството ще победи.

Краят на света, 
който не се сбъдва

Какъвто и да е мотивът за мно-
го пророчества за края на све-
та, досега практиката показва, че 
предсказването на Апокалипсиса 
е доста неточна работа. И маите с 
техния календар, свършващ на 21 
декември 2012 г., не успяха да се 
справят с това, нито онези, които 
се опасяваха, че през 2000 г. всич-
ко ще свърши.

Покрай заветната 21.12.2012 г. се 
прогнозираха огромни цунамита, 
пожари и дори сблъсък на Земя-
та с друга планета. По това време 
продажбите на комплекти за оце-
ляване скочиха до небесата, че в 

Китай един мъж дори се опита да 
построи нов Ноев ковчег.

И това не е нищо ново. Според 
историците през XVII век в Евро-
па много хора също са предрича-
ли свършека на света. Те дори са 
му задали и точна година - 1666 г., 
разбира се, заради числата 666 - 
числото на Звяра, споменат в „От-
кровението“.

И когато през тази същата годи-
на избухва Големият лондонски 
пожар, продължил четири дни, 
мнозина са го посочили като знак, 
че пророчеството се изпълнява. 
Но светът продължава и до днес.

Книгата „Краят на дните: Предсказания и 
пророчества за края на света“

Пандемия и пророчества:  
Не/сбъднатите 
предсказания
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годишен жител на щата 
Орегон е оздравял 
след заразяване с ко-
ронавируса, съоб-
щи тв каналът „Фокс 
нюз“. Бил Лапсчис, 
ветеран от Втора-
та световна война, 
вероятно е най-въз-
растният човек, 
възстановил се 
от инфекци-
ята.

 в цифри

ми
лиа

рда
 

тира се сблъскаха в 
тежка верижна ката-
строфа в петък на ма-
гистрала „Марица“. Те 
са били част от конвоя, 
който пътува от ГКПП 
„Капитан Андреево“ към 
вътрешността на страна-
та след карантината за-
ради коронавируса. Два-
ма загинаха, а причина 
за инцидента е гъстата 
мъгла в района.

дари Мадона в помощ на 
разработването на ваксина 

или лекарство за корона-
вируса. Средствата са били 

преведени на благотворител-
ния фонд на Фондация Бил и 

Мелинда Гейтс, които спон-
сорират проект за намиране 

на лекарства за COVID-19.

години без приятелка е из-
карал холивудският актьор 
Вал Килмър. Това призна-
ние направи самият той в ме-
моарите си, които излизат на 
пазара на 21 април. „Истина-
та е, че всеки ден се чувствам 
самотен“, казва мъжът, чиято 
половинка преди това са били 
жени като Синди Крауфорд, 
Анджелина Джоли и Шер.

22 
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З
аплахи за убийство, отвличане, 
чупене на пръст и десетки пре-
дупреждения е преживял бра-
тът на криптокралицата Ружа 
Игнатова, Константин, след из-

чезването й през 2018 г. За преживявани-
ята му става ясно от показанията му пред 
съд в Ню Йорк, където той дава показа-
ния като защитен свидетел срещу пера-
ча на парите от схемата - адвоката Марк 
Скот.

Константин Игнатов стана свидетел, за 
да се спаси от присъда от 90 години за-
твор по делото за мегааферата за продаж-
ба на фалшивата криптовалута OneCoin.

От показанията на българина става 
ясно, че

Ружа изчезва безследно 
още през 2017 г.

но само той и родителите им знаят това. 
Пред останалия свят Константин поддър-
жал версията, че е във връзка със сестра 
си.

Братът изведнъж се оказва начело на 
компанията, когато все още арестите не 
са започнали, а разследването е в начал-
на фаза. Константин се явява на различни 
форуми, където обяснявал, че е в постоя-
нен контакт с нея и тя взема най-сериоз-
ните решения относно бъдещите планове 
на OneCoin. Нищо не се правело без съ-
гласието й, разказва „168 часа“.

Преди той да застане начело на фирма-
та, сестра му му правела подаръци, става 
ясно от показанията му.

„Веднъж ми купи дрехи на най-скъпи-
те брандове - спомня си Константин пред 
съда. - Каза ми, че не иска да се смуща-
ва, когато съм около нейните приятели и 
бизнес партньори. Сестра ми ми подари и 
къща.“ Имотът по документи се оценявал 
на 150-180 хил. долара.

Ситуацията около Константин обаче се 
влошава в началото на 2018-а, когато ста-
ва ясно, че сестра му е изчезнала. Теле-
фонни обаждания със заплахи за смърт 
започват да идват от хора, изгорели с ми-
лиони. Те директно казвали на мъжа, че 
ако сестра му е избягала с парите им, не 
го чака нищо добро.

„Хората ми казваха, че ако нещо се 
обърка с OneCoin или някое от обещани-
ята не бъде спазено и изпълнено, ще ме 
убият“, спомня си той пред съда.

От магистратите следва въпрос дали в 
допълнение към телефонните заплахи са 
били извършени и други действия към 
него.

„Да - отговаря Константин. - Първият 
път беше през март 2018 г., когато след 
приключване на работа отивах към кола-
та си.

Някой насочи пистолет 
към гърба ми

и бях принуден да се кача в миниван. 
След това ме изведоха извън София в 
предградие на столицата, където ме пре-

биха, счупиха ми пръст и бяха насочили 
пистолет към мен. Казаха ми, че ако Ружа 
е изчезнала с парите, те ще се върнат и ще 
ме убият. И че ако отида в полицията, ще 
изрежат част от тялото ми.“

Братът на криптокралицата не споме-
нава да е видял лицата на нападатели-
те, нито дали изобщо са му казали кой ги 
изпраща. В показанията си разказва и за 
още един случай от същата година.

„През есента на 2018 г. получих обаж-
дане от човек, който се представи като 
високопоставен член на организация-
та Hells Angels - спомня си Игнатов пред 
съда. - Каза ми, че трябва да отида до Цю-
рих, Швейцария, за да отговоря на него-
ви въпроси, както и на въпроси на не-
гови бизнес партньори. Каза, че ако не 
отида, това ще има лош край за мен. За-
това аз пътувах дотам, където се видяхме 
в хотелска стая. Отново имаше насочен 
пистолет към мен. Обясниха ми, че тряб-
ва да съм сигурен, че всяко едно обеща-
ние, което им е дадено, ще бъде изпъл-
нено.

Казаха ми, че парите, които са инвес-

тирали в компанията, са далеч по-ценни 
от моя живот.“

По време на делото мъжът разказва и 
за големите суми, с които сестра му е бо-
равила. Той обяснява как няколко пъти е 
виждал тя да се среща с хора, които й да-
вали чанти, пълни с пари.

„Веднъж в Хонконг видях Фернандо 
Рис да й донася чанта с пари - разказ-
ва братът на Ружа. - Този човек беше ви-
сокопоставен член на мрежата, а също и 
офис мениджър/управител на фирмата в 
Хонконг. Срещата стана в хотел The Ritz 
Carlton. Ружа ми каза, че Фернандо ще 
дойде, защото й дължи пари. Той пристиг-
на с асистента и телохранителите си. Ос-
тави й голяма чанта. В нея имаше повече 
от един милион хонконгски долара.“

Следва въпрос към Константин дали 
той е получил нещо от тези пари. Мъжът 
категорично отговаря, че не е взел нищо. 
Ружа обаче веднага имала план какво да 
направи с тях.

Тя отиде на пазар 
в луксозен мол

обяснява Игнатов. - На нея много често 
й се случваше да пазарува. Купуваше си 
дрехи само от най-скъпите дизайнери, 
много бижута, но и много коли. Имаше 
също имения и яхта. Знам, че най-скъпите 
вещи, които притежаваше, струваха пове-
че от един милион всяка от тях.“

Оказва се, че приходите на сестра му 
били само от OneCoin. Пред съда той раз-
яснява, че от 2015 до 2017 г. тя била съ-
средоточена единствено върху разви-
тието на криптовалутата. По думите на 
Константин Ружа успяла да спечели над 
500 млн. долара, които били дадени от 
измамени инвеститори. На въпрос какви 
имоти е купила тя през същия този пери-
од, брат й си спомня за няколко покупки.

Заради криптокралицата Ружа: 
Отвлекли брат й, счупили му пръст
Константин Игнатов бил многократно заплашван със смърт заради изчезването на сестра му

Константин Игнатов със сестра си Ружа.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Да си лекар на най-студено-
то място на планетата, където 
температурата пада до неве-
роятните минус 98 градуса по 
Целзий, е наистина предизви-

кателство. За някои е лудост, за други е 
неоправдан риск. Но доктор Албена Ата-
насова го поема и не съжалява за това 
нито за миг.

„Доста хора ми казаха „Ти си луда”. Аз не 
бих го направила никога“. Други призна-
ха, че благородно ми завиждат. Близките 
ми са уплашени, защото пътят е труден, 
условията са сурови и има много опас-
ности“, споделя тя за първите сблъсъци 
след решението си да стане лекар на бъл-
гарската експедиция на Антрактида.

Д-р Атанасова е с пълното съзнание, че 
това е голяма отговорност, защото трябва 
да покрие широк спектър от симптомати-
ка: от травми при подхлъзване до карди-
ологични проблеми.

Албена завършва Медицинския уни-
верситет в София. От 2012 г. работи в Кли-
никата по детска анестезиология и ин-
тензивно лечение в „Пирогов“, разказва 
NOVA. Предизвикателствата винаги са й 
били запазена марка, затова и тя се впус-
ка в

приключението 
на Ледения континент

без да го обмисля дълго.
И още с пристигането там тя попада в 

ситуация, в която доказва професиона-
лизма си. „Хората, с които пъ-
тувах насам, се разболяха 
след пристигането. На-
истина имаха нуж-
да от лекарска по-
мощ. Важно е да 
има лекар, за-
щото не се знае 
какво може да 
се случи“, раз-
казва д-р Ата-
насова. Тя обяс-
нява, че по брега 
има много камъни 
и са възможни трав-
ми, срещат се и жи-
вотни, които също биха 
били потенциален риск.

„Най-опасен е леопардовият 
тюлен и колегите биолози, които влизат 
всеки ден с лодката в морето, няколко 
пъти имаха близка среща с него“, спомня 
си Албена и допълва, че при една от тях 
животното е преследвало застрашително 
българските полярници.

В базата ни на Антарктида има лекар-
ски кабинет с всичко необходимо. А най-
близката болница до българската база е 
на 1000 километра. За транспортиране на 
пациент може и да се чака цяла седмица. 
Именно затова работата на лекаря на Ан-
тарктида е толкова сложна и отговорна. 
Албена Атанасова обаче споделя, че да 
бъдеш медицинско лице на експедици-
ята показва едно: имаш увереността, че 
при възникнала ситуация можеш да реа-
гираш бързо и адекватно.

„Определено е предизвикателство, 
най-вече от професионална гледна точка, 
защото съм

единственият лекар тук
и за травма, и за респираторни инфекции, 
дори кардиологични проблеми“, призна-
ва д-р Атанасова.

От 1992 г. има лекар в българската по-
лярна база на Антарктида. И ако сега той 
има кабинет, едно време е разчитал само 
на една аптечка.

А работата на Ледения континент не е 
единствено стрес. Доктор Атанасова се 
превръща в сърцето на експедицията. 
Освен че се грижи за живота и здраве-
то на изследователите там, тя взима част 
от България със себе си. Тази част, с коя-
то всички сме изконно свързани, а имен-

но - лактобацилус булгарикус, 
с който тя заквасва кисе-

ло мляко. „Изкарва-
ме го на най-чистия 

въздух, тъй като в 
близките няколко 

хиляди киломе-
тра няма замър-
сяване“, разказ-
ва Албена.

Освен че е ле-
кар, тя може да 

кара и моторна 
шейна. И често гот-

ви храната в поляр-
ната база, включител-

но и торта за рождения 
ден на един от полярниците.

„Винаги една красива жена при-
влича вниманието“, споделя ръководи-
телят на българската антарктическа екс-
педиция проф. Христо Пимпирев, а д-р 
Атанасова е горда, че след време в био-
графията й ще пише, че е била лекар на 
антарктическа експедиция.

Лекар на края на света: д-р 
Атанасова на Антарктида

Българката поема предизвикателството да е медик 
там, където най-близката болница е на 1000 км

Кадри: NOVA

https://www.russianschool.com/
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В
зимането на болкоуспокоя-
ващи или оставането в лег-
лото е традиционният начин 
за справяне с менструални-
те спазми. Научният термин 

за болките по време на цикъл е дисме-
норея. От нея страдат повече от 80% от 
жените.

Валентина Миланова от Англия се е 
заела с решението на този проблем, и 
то по един иновативен начин. Тя се озо-
вава в Лондон преди 10 години. Тогава е 
тийнейджърка. Преди да влезе в колеж, 
работи като детегледачка. Успява да за-
върши три специалности - бизнес, ико-
номика и право. След колежа се ори-
ентира за кратко към журналистиката 
и организирането на събития. После 
работи в няколко стъртъп компании. 
Постепенно обаче полага основите на 
собствената си фирма Daye, която про-
дава тампони, облекчаващи менструал-
ните болки. Продуктите на българката 
са от 100% естествен памук и са обога-
тени с канабидиол (СBD).

Още в началото Миланова

събира 5,5 милиона долара 
рисков капитал

и над 20 000 жени, желаещи да напра-
вят покупка.

„Въпреки че не използваме колите от 
40-те години на миналия век, използва-
ме тампона, който е създаден именно 
тогава, защото го смятаме за нужен про-
дукт“, казва Миланова пред сп. „Форбс”. 
„Най-голямото ни прозрение в Daye 
е, че имаме възможност за постигане 
на по-високи стандарти и иновации за 
продукт, използван от милиарди жени“, 
допълва тя.

Младата българка основава Daye 
през 2018 г. Потребителите могат да из-
бират между тампона Naked, който е 
направен от органичен, нетоксичен и 
устойчив памук, или Ultra - успокоява-
щия тампон, който освен че има всички 
предимства на Naked тампона, има до-
бавен слой със CBD. Цената на кутия с 
тампони за един месец варира между 
6 и 14 британски лири (7 до 16 долара).

Българката също е имала болезнени 
менструации и прекарала по-голямата 
част от юношеските си години в изслед-
вания на женско здраве. Тя открива, че 
влакната на конопа имат аналгетични и 
абсорбиращи свойства.

Въпреки че ЕС не регулира тампоните 
като медицински изделия, компанията 
на българката твърди, че се придържа 
към фармацевтичните стандарти и че 
прилага допълнителна стъпка за дезин-
фекция, използвайки гама лъчи, за да

елиминира 
присъствието на бактерии

дрожди и химически остатъци.
„Гама лъчите убиват бактерии като 

стафилококите, които могат да причи-
нят токсичен шоков синдром“, обясня-
ва Миланова. „Нашите тампони намаля-
ват риска от вагинални инфекции като 
млечница и бактериална вагиноза, кои-
то често се наблюдават след период“, 
допълва тя.

В светлината на ситуацията с 
COVID-19, наскоро от компанията са из-
пратили имейл до клиентите с увере-
нието, че се приемат мерки за безопас-
ност. Това включва сертифицирано по 
ISO 7 производствено помещение и ра-
ботници, които носят предпазни костю-

ми за цялото тяло и се подлагат на ме-
рене на температурата в началото на 
всяка смяна.

„Не съм виждала много хора или ком-
пании да правят иновации за женското 
здраве по амбициозния начин, по кой-
то го правят Валентина и нейният екип“, 

казва София Бенц, бивш глобален мар-
кетинг директор на музикалната компа-
ния Spotify и инвеститор в компанията 
на сънародничката ни.

Миланова казва, че тампоните Daye 
са били одобрени от Европейската 
агенция по лекарствата и наскоро са 
били изпратени в Администрацията по 
храните и лекарствата (FDA) в САЩ.

В прилагането на CBD за здравето на 
жените са известни няколко примера. 
Някои марки са създали продукти на 
базата на CBD, като например тинктура-
та на Moon + Leaf и масло с канабиди-
ол Ohne. Има и CBD супозитории, кои-
то трябва да се поставят вагинално и 
се продават от марки като VSpot и Miss 
Grass.

Тампоните Daye имат двойна функ-
ция: абсорбират кръв и отделят CBD ло-
кално. „Клиничните данни сочат, че

ефективността им 
е еднаква с тази на 
болкоуспокояващите

но с по-бързо действие“, казва д-р Ме-
лани Боун, гинеколог и притежател на 
кабинет за медицинска марихуана за 
жени във Флорида. Тя е в медицинския 
консултативен съвет на Daye.

„По-голямата част от съдържащите 
канабиноидни продукти на пазара днес 
имат твърде ниска доза, за да имат те-
рапевтичен резултат. Дозировката на 
Daye има ефективност при тестове вър-
ху хора, доверяващи се на природни ле-
кове. Mиланова казва, че нейният екип 
разлага канацидиола, така че той остава 
на повърхността на тампона, където е в 
контакт с влагалищната лигавица. Кога-
то тампоните се използват, активните 
съставки в него се обработват чрез мат-
ката, което означава, че нямат влияние 
върху храносмилателната система, бъ-
бреците или черния дроб.

Освен че произвежда тампони, обо-
гатени със CBD, Миланова казва, че се е 
захванала да изравни разликата между 
половете в медицинските изследвания 
и иновациите на продуктите за жени - 
нещо, което тя нарича „разликата меж-
ду болките на половете“.

„Болкоуспокояващите без рецепта 
никога не са тествани върху женската 
физиология и носят множество стра-
нични ефекти, като стомашно-чревно 
възпаление“, казва тя. „По-вероятно е 
жените да получат рецепта за успокои-
телни, а не за обезболяващи, тъй като 
нашата болка все още се разглежда като 
истерия.“

Наскоро Daye стартира кампания 
във Великобритания за повишаване 
на осведомеността относно това не-
съответствие в медицинските изслед-
вания и финансирането под наслова 
#MindThePainGap.

Ефективността им е еднаква с тази на 
болкоуспокояващите, но с по-бързо действие

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българка проби в Англия 
с бизнеса си с дамски 
тампони с канабидиол

Снимка: „Форбс“
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Те са симптоми на проблеми, за 
които трябва да търсим решение

ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice,com

О
свен че са неприятни и за-
грозяват лицето ни, тор-
бичките под очите обикно-
вено са сигнал за проблем. 
Сами по себе си те пред-

ставляват излишна течност в долния 
клепач и тъканите под него.

Структурата на лицето
При някои хора структурата на лице-

то е такава, че може постоянно да из-
глежда сякаш имат торбички под очите. 
Най-често това е свързано с дълбоките 
очни орбити, по-рядко с по-големите по 
рождение скули, а при най-неблагопри-
ятно стечение на обстоятелствата - и 
с двата фактора. И е достатъч-
но светлината да падне вър-
ху лицето под опреде-
лен ъгъл, за да започнат 
околните да се интере-
суват колко безсънни 
нощи сте прекарали 
напоследък.

Но има и чисто обек-
тивни причини: при по-
пълните хора излишъкът 
от мастна тъкан често се от-
лага под очите, а при по-въз-
растните хора се появяват торбички 
заради отпускането на кожата и намаля-
ването на тонуса на очния мускул.

Как да реагирате? Има жени, които 
решават да борят този проблем визуал-
но - с правилно подбран грим - тонален 
крем, пудра, хайлайтър. Не е лошо да 
направите консултация с лекар и козме-

тик. Ако случаят е по-тежък, може да по-
могне пластичен хирург. Има различни 
съвременни методи, които могат да ви 
отърват от този проблем.

Преумора
Да, торбичките под очите често се по-

лучават именно поради тази причина. 
А когато се преуморяваме, обикнове-
но добавяме и други фактори - като на-
пример кафето: то подпомага изкарва-
нето на течностите в междуклетъчното 
пространство (неслучайно след чашка 
кафе изпитваме жажда). Друг допълни-
телен фактор е раздразването на очите 
с цигарен дим, пише Rozali, както и при-
нудителното положение до бюрото с на-
клонена напред глава - заради това се 

влошава оттичането на венозна кръв 
и лимфа, особено при хората, 

които страдат от шийна ос-
теохондроза.

Но и в този случай 
има решение. Ако ви 
предстои дълъг път 
или „гоните“ краен 
срок в работата, пом-
нете: колкото повече 

кафе, цигари и алко-
хол поемате, толкова по-

зле ще изглежда лицето ви. 
След преумора бързо може-

те да се справите с торбичките с по-
мощта на гел лепенки за очи - те овлаж-
няват и изглаждат чувствителната кожа 
около очите.

Твърде много течности
Понякога се случва да прекалим с во-

дата - например в горещо време или ако 

хапнем повечко солено. Особено силно 
това ще се отрази на кожата под очите, 
ако прекалите с течностите вечер. Про-
дължителното хоризонтално положе-
ние по време на сън и по-вялата работа 
на бъбреците през нощта ще подпомог-
нат застоя на течност на лицето. Въпре-
ки разпространеното мнение, появата 
на отоци след нарушаване на питейния 
режим обикновено не е свързана с ло-
шата работа на отделителната система, а 
по-скоро е физиологичен процес.

Какво да направите? Ако не искате да 
се събудите с торбички под очите, през 
втората половина на деня не яжте твър-
де много солено и се постарайте да не 
пиете течности 2 часа преди сън.

Проблеми с бъбреците
Отоците на лицето често се наричат 

бъбречни. За разлика от сърдечните, 
които се появяват по краката (коленете), 
любимо място на бъбречните отоци е 
лицето - клепачите, скулите, бузите. Ос-
вен торбички под очите, при проблеми с 
бъбреците се появяват и дълбоки резки 
по лицето от гънките на възглавницата 

след събуждане.
Ако забележите, че сутрин имате ото-

ци по лицето и торбички под очите, се 
обърнете към лекар. Може би ще ви на-
значи изследване на кръв и урина и ехо-
графия на бъбреците.

Алергия
Алергичната реакция често се проя-

вява именно с торбички под очите. Две-
те най-чести причини са цветният пра-
шец, който попада не само в носа, но 
и на склерата на окото, и контактната 
алергия при използване на козметични 
средства.

Във втория случай можете с наблюде-
ние да установите кой крем (или грим) 
ви дразни и да смените продукта. Но 
при сезонната алергия към полени е ва-
жно да се обърнете към алерголог, за да 
се установи източникът на дразнене и 
да ви назначи лечение. Именно алерго-
логът ще ви помогне да установите точ-
но каква е алергията, защото понякога 
дразнители са например прахът, кози-
ната на домашните любимци или тютю-
невият дим.

BG VOICE

Те са симптоми на проблеми, за 

Торбички под очите – 
какво да направим?

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
nikolova@bg-voice.com

С
ега не е време за пазаруване, 
но пък имаме толкова много 
време за различна информа-
ция, че няколко съвета за в 
бъдеще със сигурност ще са 

ни от полза. Особено когато става дума 
за дънките.

На пръв поглед купуването им из-
глежда по-лесно от всичко. Магазини-
те преливат с тях – в различни моде-
ли и размери. Но сигурно и вие сте се 
убедили в това, че намирането на пер-
фектните дънки може да се превърне в 
кошмар. Ето как можем да го избегнем с 
няколко конкретни стъпки.

Най-важното: 
предварителната 
подготовка

Преди да тръгнете да пазарувате, по-
мислете за какъв повод си търсите дън-
ки. Ако смятате да ги носите с високи 
обувки, вземете един чифт със себе си, 
за да пробвате панталоните с тях. Често 
за маратонки са подходящи съвсем друг 
модел дънки.

На кои места 
да са избелени

Не си взимайте модел с изкуствено 
подчертани гънки в седалищната об- ласт - прекалено много се набиват на 

очи. За сметка на това леки, по-светли 
вертикални избелели черти в средата 
на крачолите издължават краката и сте-
сняват оптично таза.

Номерът с джобовете:
отзад...

Джобовете, които са прекадено ви-
соко или твърде ниско зашити, смъкват 
оптически дупето. Затова те трябва да 
попадат точно в средата на задните ви 
части. И никога не бива да си купувате 
дънки без джобове.

...и отпред
Ако така или иначе намирате хан-

ша си за широк, трябва да се откажете 
от косо поставени джобове. Както и от 
всички онези, зашити с набиващи се на 
очи или разноцветни конци.

Ниска или висока талия...
Дънките в стила на 70-те (с висока та-

лия) са много модерни, но трябва да 
знаете, че те стоят добре на жени с из-
дължена, стройна талия. Оптически те 

издължават и краката. Моделите с ни-
ска талия издължават горната част на 
тялото. Те стоят добре на жени с по-те-
сен ханш.

Коя е точната дължина
Колкото е по-широк крачолът, толко-

ва по-дълъг трябва да е той. Колкото по-
плътно прилепва към крака, толкова по-
нависоко може да се качи долният ръб. 
Изключение са моделите, които се но-
сят с навити крачоли.

По-тъмни или по-светли
Колкото по-тъмни са дънките, толко-

ва по-стройни изглеждате. Ако искате 
краката и дупето ви да изглеждат по-
стройни, изберете по възможност тъ-
мен модел. И обратното - по-светлите 
модели правят фигурата по-пищна.

Дънките! Как да изберем 
перфектните?

Няколко съвета за в бъдещето, 
които можем да прочетем и сега
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С
поред Medical Daily „предпо-
читанията за хранене могат 
да бъдат прозорец към ва-
шата душа.“ Вкусът е толкова 
свързан с централната нерв-

на система, която е отговорна за всичко - 
от нашите емоции до нашето поведение, 
така че храната, която обичате, може да 
разкрие тайни за вашата личност.

Всички обичат пица. Някои я обичат 
само с кашкавал, други биха се нахвър-
лили на хавайската пица, трети винаги си 
я поръчват с допълнително гъби или са-
лам. Специалистите разкриват какъв ха-
рактер сте според любимата ви пица:

Обикновена пица 
(plain pizza)

Тъй като в американските ресторанти 
пицата обикновено винаги е поръсена с 
кашкавал, обикновената пица има само 
тази съставка и малко доматен сос. Ако 
това е любимата ви пица, вие сте надеж-
ден, непоколебим, грижовен човек. Зна-
ете какво искате и да се придържате към 
мнението си. Това предпочитание по-
някога може да показва, че може би сте 

прекалено притеснителни и трябва да 
поработите малко повече за излизане от 
вашата зона на комфорт.

Хавайска пица
В тази пица има ананас и шунка. Ком-

бинацията не се нрави на всички, но пък 
е създадена от грък, емигрирал в Кана-
да, така че би трябвало да не е съвсем 
чужда за вкуса на българите. Създателят 
на екзотичната пица е Сам Панополус, 
който се изселва от южната ни съседка 
в Канада през 1954 г. Ако обичате хавай-
ска пица, вие сте отпуснат, самоуверен, 
причудлив човек. Имате нестандартен 
поглед върху живота и определено не 
се заравяте в притеснения или тревож-
ност. Не сте непременно нахални, но сте 
доволни от това кой сте като личност. Ва-
шите приятели и семейство вероятно се 
радват на вашия причудлив усет и уни-
кална личност.

Пица с аншоа

Аншоата е вид малка риба, която е бо-
гат източник на омега-3 мастни кисели-
ни, протеини, натрий, калий, витамин В6 
и В12, както и на желязо и цинк. Аншоа-
та помага за намаляване на кръвното на-
лягане и на нивата на вредния холесте-
рол. Щом поръчвате или си правите 
такава пица, вие сте смел, 
безстрашен, упорит. 
Наистина сте ряд-
ка порода. Наис-
тина се изис-
ква особена 
дързост, за 
да хапвате 
нещо тол-
кова раз-
лично и 
н е п о п у -
лярно като 
а н ш о а . 
Внимавай-
те да не поз-
волявате на 
упорството да 
надделява прека-
лено.

Пица с гъби
Гъбите са сред храните, от които 

може да си набавите цинк, селен и ви-
тамин D. Ако имате възможност, винаги 
преди готвене можете да ги поставите 
до прозореца, откъдето те могат да по-
емат допълнително витамин D от свет-
лината. Има доказателства, че гъбите са 
полезни и при лечението на нервноде-
генеративни състояния като алцхаймер. 
Ако сте 100% любител на пицата с гъби, 
вие сте отворен, земен, раздаващ се чо-
век, с когото е лесно да се говори. Някои 
може да ви се подиграят заради вашата 
„земност“. Обичате да давате от времето, 
енергията и любовта си за другите.

Пица с пеперони
Пеперони е италианска дума за голе-

ми пиперки, а не за салам, и в Италия 
няма салам, който да се казва по този 
начин. Пеперонито е изцяло американ-
ски продукт. Ако го обичате на пица, вие 
сте грижовен, забавен и избягващ дра-
мите човек. Феновете на пеперонито са 
и хора, които се грижат много за своите 
близки. Семейството и приятелите ви се 
обръщат към тях, защото не се наслаж-
дават на „драмата“, както правят други, а 
се стремят към неусложнено съществу-
ване.

Пица с пеперони и чушка
Много хора предпочитат на пицата за-

дължително да има месо и зеленчук и 
за комбинация се спират на пеперони и 
чушка. Ако и вие сте сред тях, това значи, 
че сте балансиран, възприемчив, прони-
цателен във всички свои действия. На-
деницата и чушките са съставките ин и 
ян. Месото и зеленчуците се балансират 
взаимно. Вие водите (или целите да во-
дите) балансиран начин на живот, пер-
фектно жонглирайки личните и профе-

сионалните си задължения. За разлика 
от някои ваши колеги, вие сте възприем-
чиви към критиката и новите предложе-
ния. И хората вероятно идват при вас за 
съвет поради невероятните ви прозре-
ния.

Пица с двойна 
порция кашкавал

Ако сте привърженик на максима-
та „колкото повече, толкова пове-

че“, искате пицата ви да из-
обилства от кашкавал, 

вашият характер е 
на човек, който 

е решителен, 
снизходите-

лен, ориен-
тиран към 
целите. По-
ръсването 
на пица-
та с двой-
на порция 
показва, че 

не се стра-
хувате да 

имате много в 
чинията си. Но 

вашият афинитет 
към кашкавала раз-

крива и вашата по-сниз-
ходителна страна. Вие сте 

човек, който се наслаждава на хране-
нето с петте си сетива, наслаждавайки се 
на малките удоволствия на живота.

Пица с месо
Когато любимата ви съставка на пица-

та е месото, то вие сте прибързан, горде-
лив и прям. Не се страхувате да изразите 
мнението си и сте много горди. В край-
на сметка, няма какво да криете. Прите-
жавате силно чувство за гордост или за 
принадлежност към семейството и на-
цията. Винаги изтъквате своите пости-
жения.

Вегетарианска пица
Зеленчуци, който на пицата яде, е 

чувствителен, потаен, пълен с изненади. 
Любителите на вегетарианските ястия 
са чувствителни, но това не означава, че 
са бебета. Просто лесно изразяват емо-
циите си и няма нищо лошо в това. Не 
е задължително да споделяте със света 
всичко, което чувствате. Вие притежава-
те таен огън и дързост, които ще изнена-
дат света, ако си позволите да ги демон-
стрирате.

Пица „Каквото има 
в хладилника“

Пицата с продуктите, които са налич-
ни, изглежда добро решение, но показва, 
че сте нерешителен, но гостоприемен, и 
вечно в настроение. Нерешителността 
вероятно идва от страх да не изгубите, 
и то много, ако направите грешен избор. 
Обаче вие сте много приветлив човек, 
който обича да кара всички да се чувст-
ват като у дома си. Тъй като любимата ви 
пица е микс от съставки, имате и жаж-
да за живот и винаги сте вдъхновени да 
търсите доброто, което е пример за тези 
около вас.

Разкрийте повече за себе си и хората около 
вас по това каква пица предпочитате

Какъв характер сте 
според любимата пицаСИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

Снимкa: Еvansneighborhoodpizza.com

https://www.facebook.com/markovusa/
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У
ченик от София изобрети инвалидна количка, с 
която хората в неравностойно положение мо-
гат не само да се придвижват, но и да изкачват 
стъпала. 17-годишният Теодор Тодоров учи в 
Технологичното училище „Електронни систе-

ми“ (ТУЕС) в София. Той бе отличен за изобретението си 
с награда от Българската асоциация за информационни 
технологии (БАИТ).

Започната като дипломен проект, Теодор Тодоров се 
надява количката да се превърне в бизнес начинание, но 
все още не я е патентовал.

Количката е направена „с подръчни материали и доста 
знания“, казва той.

Разработката отнела около три месеца
като преди това Теодор около година е мислил по функ-
ционалностите й.

„От малък искам да направя нещо, което катери стъл-
би. Това беше идеята – да бъде направена инвалидна ко-
личка, помагаща на хората“, разказа Теодор пред БНР.

Пред Свободна Европа пък добавя, че преди да проек-
тира количката, е искал да бъде от помощ на хората, за 
които „не всички мислят“. „Истината е, че малко са загри-

жените за онези от нас, които са в неравностойно поло-
жение. И да – сигурно някой ще каже, че в новите сгради 
има асансьори или са пригодени за колички. Какво оба-
че се случва, ако асансьорът се развали? Тогава ползва-
щите колички стават зависими от някой друг“, разказва 
Теодор.

Снимка: БАИТ

Българин показа уникална техническа ми-
съл, като монтира тоалетна в автомобила 
си. Мъжът, който е безусловен почитател 

на удобствата, смята, че това е нещо напълно ес-
тествено по време на дълго пътуване.

Идеята се родила, докато Георги Нончев пъту-
вал към морето. Техническото изпълнение ста-
нало съвсем случайно - мъжът купил два квадра-
та балатум, после грабнал чук и ъглошлайф. За 
часове сръчният майстор променил интериора 
на купето до неузнаваемост и дори премахнал 
част от тавана, разказва NOVA.

„Не препоръчвам на други да го правят, защо-
то е само с една цел - удобство. Колкото и бързо 
да карам по магистралата, няма как да ми бъде 
изцапана тапицерията. Направих всичко за око-
ло 3 часа - с моноблок, балатум, тръба за изход-
но положение, отвор за главата, тоалетна чиния, 
хартия и четка“, обясни Нончев.

Той разказа, че в казанчето има вода за три 
пускания, а когато спира на бензиностанция, го 
пълни пак. Самата тоалетна е закрепена здраво 
за купето, а балатумът осигурявал възможност 
за непрекъснато почистване в случай на нужда.

Българин монтира 
тоалетна в 
автомобила си

Ученик от София 
изобрети инвалидна 
количка за стълби
Тя е направена „с подръчни материали и доста знания“

Мъжът приключил за три часа и обяснява, че целта му е  
само удобство

Кадър: NOVA

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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До всички, които търсят работа:
- график 2/5
- заплата 2000-5000 + 30% премиал-

ни
- платен обяд и транспорт
- отпуск 62 дни
Звънете, ще търсим заедно!

  
- Изглеждаш много уморен?
- Така е на морето. Всеки ден ходех 

пеша до плажа.
- Къде беше отседнал?
- В Търговище...

  
- Как изглежда жената на твоите меч-

ти?
- Над 40, пълничка, но не дебела, с 

очила, костюм, не е първа красавица, 
но се грижи за себе си... и работи като 
нотариус. Един ден ще ми звънне „По-
чина ваш чичо, който е милиардер и 
вие сте неговият единствен наследник.“

  
Сиренето „Горгондзола“ ми звучи, 

все едно то ще яде мен, а не аз него...

  
- Какво работите?
- Ландшафтен дизайнер.
- Страхотно, а какво означава.
- Карам булдозер.

  
Чуди се сутринта един, протяга се:
- Хубаво е времето, хубаво е и на-

строението, така ми се работи! Ще 
дремна още малко, може да ми мине...

  
Как да стана милионер:
1. Сключвам договор с мобилен опе-

ратор за импулсен номер.
2. Взимам кредит от банката.
3. Не изплащам кредита.
4. От банката и колекторските фир-

ми звънят денонощно на импулсния ми 
номер.

5. Трупам първия си милион!

  
Закуска в леглото, обяд в леглото, ве-

черя в леглото... Мислите си романти-
ка... друг път! Дископатия...

  
Хората са казали: „С какъвто се съ-

бeрeш, такъв ставаш! „ Моля, да ми пи-

шат само милионери!

  
В автобус до момиче с та-

туировка седи възрастна 
жене и удивено го разглеж-
да.

- Бабче, за първи път ли 
виждаш татуировка?

- Момиче, виждала съм 
повече татуировки от татуи-
ст, но 25 години съм живяла 
в Китай и не мога да разбе-
ра защо на врата ти пише „Не 
замразявай повторно“.

  
За уикенда се очакват 30 градуса -13 

в събота и 17 в неделя.

  
След като видяха доходите на 5 млн. 

българи, хакерите се извиниха и започ-
наха благотворителна кампания за на-
биране на средства.

  
- Извинете, не мога да изям всичко 

това, моля, опаковайте ми го за вкъщи... 
В какъв смисъл шведска? Какво ме ин-
тересува откъде ви е масата?

  
В детската градина си беше най-до-

бре. Свършат ти парите - излезеш и си 
откъснеш нови от дървото.

  
Клиент се настанява в един хотел. Уп-

равителката любезно казва:
- Господине, ще направя всичко въз-

можно да се почувствате като у дома 
си.

- За бога, госпожо, недейте! Аз дой-
дох тук да си почина!

  
Запитали трима духовници кога за-

почва животът.
Католическият свещеник отговорил:
- В момента на зачатието.
Имамът отговорил:
- Когато се роди детето.
Попът казал:
- Когато децата ти се оженят и изпла-

тиш ипотеката...

  
Казват, че животът е като каране на 

колело - ако ти е трудно, значи се дви-

жиш напред! Съдейки по всичко, карам 
без седалка и по павета...

  
„Двете хлебарки са в отпуска“ – бе-

лежка на вратата на селска хлебарни-
ца.

  
Питат холивудска актриса защо е 

уволнила готвачката.
- Готвеше чудесно, но на всички каз-

ваше, че работи от 40 г. за мен!

  
- Какъв ден е днес?
- Понеделник.
- Ейй, край няма тая седмица...!

  
Някъде из Дивия Запад.
Шерифът сяда на бара и си поръчва 

вино с мезе сирене. Барманът му носи 
парче швейцарско сирене. Шерифът 
дълго се взира в дупките на сиренето и 
накрая казва:

- Хари, още една престрелка в твоя 
бар и ще го затворя!

  
Изпрах си дрехите на 30°, както пи-

шеше на етикета. Сега като ги просна 
на 40°, да не се повредят нещо...?!

  
- Казват, че сте експерт по жените?
- Не, не! Обикновен потребител съм...

  
В голф клуба някой чете вестник.
- Чуйте, тук пише, че някакъв мъж 

убил жена си с голф стика си!
Настъпва тишина. Във въздуха виси 

един въпрос. Накрая един голф играч 
не издържа и пита плахо:

- А пише ли там с колко удара е ус-
пял?

  
Двама приятели си говорят:
- Иване, построих си къща.
- С колко стаи, бе, Пешо?
- С една.
- Ми то с по-малко за какво ти е..?

  
След като разбрали, че бързият влак 

от София до Бургас пътува 8 часа, ки-
тайците били впечатлени от размерите 
на България.

  
Лошо било времето на морето. Глу-

пости! Докато се увием в одеялата и се 
вържем за чадърите, бирата във водата 
стана ледена...

  
Питат известен ловец в Африка:
- Защо ловите само слонове?
- Ами, аз всъщност исках да ловя 

само пеперуди… обаче после си загу-
бих очилата.

  
Двама стари приятели се срещат на 

трамвайна спирка:
- Ти ожени ли се? - пита единият.
- Да. А ти?
- Не.
- Ами какво чакаш?
- Трамвая...

  
Срещат се двама приятели. Единият 

казва:
- Забравил съм си портфейла. Ще ми 

дадеш ли 10 лева назаем?
- Няма проблем, вземи! - отговаря 

другият.
На следващия ден.
- Дължа ти 10 лева, нали?
- Да!
- Пак съм си забравил портфейла. Ще 

ми дадеш ли назаем 40 лева и ще ти 
дължа общо 50?

- Добре!
На следващия ден.
- Дължа ти 50 лева, нали? Пак си заб-

равих портфейла. Дай ми 150 лева на-
заем и ще съм ти длъжник с 200.

- Ох, добре!
На следващия ден.
- Дължа ти 200 лева, нали? Дай ми 

още 300 и ще имам да ти давам общо 
500!

- Ох, добре де, вземи.
На следващия ден.
- Дължа ти 500 лева нали?
- Не!

  
Отивам на кастинг за балерини и ме 

питат:
- Имате ли опит?
Отговарям:
- 15 години ходене на пръсти нощем 

до хладилника стигат ли...?

  
- Ало, 0878ХХХХХХ ли е?
- Не.
- Е, тогава защо вдигаш?

  
На вратата се звъни:
- Кой е? - пита женски глас.
- Водопроводчикът, да запиша пока-

занията на водомера....
- Момент, че съм гола.
След 15 мин. водопроводчикът пак 

звъни:
- Хайде де, не се ли облякохте вече?
- Не, не знам какво да облека...

  
Разговор покрай изтеклата информа-

ция от НАП:
- Е, няма ли да ти е гадно някой да 

може да види годишните ти приходи?
- Дреме ми. Най-много да се пукне от 

смях.

  
Отначало всичко започнало като да-

рове за боговете... Сега му казват ДДС.

  
Вчера си изтеглих едно приложение, 

което показва колко крачки правиш 
на ден. Днес получих съобщение: „Ще 
тръгваме ли вече?“

  
Мъж пита жената, с която току-що се 

е запознал:
- На колко години сте?
- Няма да ви кажа направо, само ще 

намекна - кокетничи тя. - Дъщеря ми е в 
детската градина.

- Браво! Сигурно е директорка там?

  

Виц в снимка

- Къде си?

- В лудницата...

- Това е ясно, но къде 

по-точно - вкъщи или на 

работа?
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/velina.ivanova.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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ОВЕН

Ще имате силен период 
в професионален план, 
с възможности за добро 
представяне на изпит, 
интервю за нова работа 

и др. Ще имате възможности да постигне-
те успех в области, свързани с финанси, в 
любовния си живот и всичко останало, за 
което ще ви бъде даден шанс или късме-
тът ще бъде на ваша страна. 

ТЕЛЕЦ

Повечето от вас ще отде-
лят средства за подобре-
ния в дома си. Ще имате 
възможност да хармони-
зирате важни за вас от-

ношения с жена или да помогнете на ня-
кой да разреши свои неприятности. Ще 
ви се предостави шанс да се върнете към 
свои стари идеи.

БЛИЗНАЦИ

През този период ще пре-
живеете доста изненади. 
В повечето случаи те ще 
имат връзка с вашето се-

мейство, с роднини отблизо и далеч, с го-
деж или сватба или други събития. Това ще 
бъде благоприятно време за разрешаване 
на проблеми в брака ви. Жените ще имат 
благоприятен шанс за приключване на 
стари проблеми или задължения. 

РАК
Очакват ви важни, но 
напрегнати събития, 
свързани с пътуване 
или с хора, които живе-
ят в друг град. Ако вие 
имате в плановете си 

скорошно пътуване, то причината за това 
може да е твърде важна и определяща бъ-
дещето ви. Притеснението или напреже-
нието обаче няма да ви помогнат. 

ЛЪВ
Негативни събития ще 
засегнат вашия емо-
ционален живот в бра-
ка или любовта. Съ-
битията предполагат 
временни раздели по-

ради различни причини или конфликти с 
бивши партньори. Ще имате среща с мъж, 
за която ще имате по-големи очаквания. 

ДЕВА
Периодът ще бъде бла-
гоприятен за всичко, 
свързано с деца, как-
то ваши собствени, така 
и ако работите с деца. 

Сега може да ви се наложи да проведете 
важни разговори или да вземете важно 
решение, свързано с дете. Колкото и да ви 
е трудно, избягвайте конфликтите. Фактът, 
че сте обидени или сърдити на някого, за-
пазете за себе си, докато се успокоят емо-
циите и от двете страни. 

ВЕЗНИ

Младите жени ще бъде 
добре да преразгледат 
приятелите си и тяхното 
вмешателство в личния 
им живот. Ще преживе-

ете конфликт или друга неприятна ситуа-
ция, свързана с мъж, който вероятно жи-
вее в друг град или има работа, свързана с 

пътуване. 

СКОРПИОН

Възможно е да ви спо-
летят всякакъв вид 
раздели в семейство-
то ви - на хора, на вещи 
или на други неща. За 

всяко нещо обаче ще си има определе-
на причина и най-вече ще бъде за по-до-
бро ваше бъдеще. Разводът в семейството 
на роднини или приятели ще отвори нова 
страница пред двамата партньори за едно 
по-добро бъдеще. 

СТРЕЛЕЦ

Битови или имотни 
проблеми могат да ви 
изненадат и да ви съз-
дадат напрегната ситу-
ация в живота ви. По-
голямото напрежение 

обаче може да дойде от разкриването на 
ваши собствени грешки, пропуски или 
злонамерени действия на друг човек. Ня-
кои от вас ще преживеят раздяла с дете 
поради различни събития.

КОЗИРОГ

Мъжете, които ще пъ-
туват, да избягват вся-
каква форма на агресия 
по време на шофиране. 
Може обаче да се анга-
жирате с реализацията 

на смели идеи и планове. Каквото сте об-
мислили и подготвили досега, това ще е. 

ВОДОЛЕЙ

През този период ще 
имате възможност да 
помогнете на прияте-
ли или роднини, кои-
то имат неприятности 
или сложни проблеми 

за разрешаване. Вероятно точно вие ще 
се окажете точният човек, който ще даде 
правилния съвет, ще отвори правилната 
врата, откъдето решението ще дойде. 

РИБИ

Ако сте ангажирани в 
съдебно дело, свърза-
но с жилище или имот, 
ще бъде благоприятен 
период за неговото 

развитие. Новина, свързана със сериозен 
здравословен проблем на човек, когото 
познавате, ще ви разстрои. За съжаление, 
най-вероятно той или тя живеят в друго 
населено място и директна среща между 
вас е малко възможна. 

Астрологична прогноза 
8 - 14 април 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/
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В
еликден или Възкресение 
Христово е един от най-свет-
лите и почитани в световен 
план религиозни празници. 
Събирането около велик-

денската трапеза на роднини, близки 
и приятели е сред най-обичаните праз-
нични моменти за всяко семейство. За 
съжаление в днешното време под за-
плахата да се заразим със смъртонос-
ния коронавирус, трябва да си останем 
вкъщи с хората, с които живеем, но въ-
преки това да се постараем да отбеле-
жим този светъл празник.

Козунакът и боядисаните яйца за-
дължително присъстват на трапезата, 
защото червените яйца символизират 
кръвта на Исус, а козунакът – неговото 
тяло.

И тази година Великден в САЩ и в 
България ще се празнува по различно 
време, но вярата във Възкресението 
ще е еднакво силна и от двете страни 
на Океана.

В България по традиция яйцата се бо-
ядисват на Велики четвъртък или Вели-
ка Събота, като броят им зависи от чле-
новете на семейството.

Първото се оцветява 
винаги в червено

от най-възрастната жена. Докато то е 
още топло и прясно боядисано, тя ри-
сува кръстен знак на челата на децата, 
за да бъдат здрави.

Не е известно кога за пръв път са за-
почнали да се боядисват яйца. Има ис-
торически и археологически данни, че 
яйцата са се багрили и дарявали още 
в Древен Египет, Персия, Рим, Китай и 

Гърция. Ритуалите, свързани с тях, сим-
волизирали раждането на живота.

Евреите са имали обичай, когато оти-
ват на гости при някого, да даряват ня-
какъв дар на домакина. Ако гостът е бил 
много беден, то той подарявал яйце.

Според предания, когато Мария 
Магдалена отишла в Рим да се срещне 
с римския император, следвайки този 
обичай, тя му подарила яйце, което 
било обагрено в червено

символ на кръвта 
на Христос

Оттогава навлязъл обичаят на Велик-
ден хората да си подаряват боядисани в 
червено яйца на Великден.

През 1678 г. за първи път се спомена-
ва Великденският заек. В немска при-
казка се разказва за заек, който крие в 
градината яйца от децата. Много често 
наред с общовъзприетите символики 

за великденските празници се срещат 
и зайчета – шоколадови, керамични, за-
харни, плюшени и др., дори и по-картич-
ките е по-вероятно да се види заек, от-
колкото кокошка с яйца или пиленце.

Обаче

присъствието на заека 
не е случайно

в антични времена дивите зайци се въз-
приемали като символ на Луната.

Освен това за разлика от питомните 
зайци, дивите се раждат зрящи. Древни-
те вярвали, че именно те никога не за-
тварят очи и че са нощни създания. Ве-
ликденският заек като символ също е от 
преди разпространението на християн-
ската религия. 

Заекът традиционно се свързва с пло-
дородието и изобилието, а в древните 
ритуали и вярвания – и с Луната и ней-
ните цикли. Съществува легенда, според 
която великденският заек някога бил го-
ляма красива птица, принадлежаща на 
богиня. Веднъж тя я превърнала в див 
заек, но тъй като той все още е птица по 
душа, продължава да прави гнезда и да 
ги пълни с яйца.

Възкресение: С червено 
яйце и Великденски заек

Легенда разказва, че Великденският заек някога бил 
голяма красива птица, принадлежаща на богиня

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Първата българска великденска 
картичка датира от 1899 г. и е по-ско-
ро честитка с великденски сюжет, като 
първоначално се предпочитали най-
вече немските картички. Варианти-
те били два – или да се поръча тираж 
на немски производител, който вмес-
то на немски отпечатвал на български 
поздравителния текст, или български 
производител сам преценявал къде на 
чужда картичка може да допълни бъл-
гарски текст.

Първата българска 
честитка за Великден 
е от 1899 г.

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа за информация-
та звънете на телефон 224-659-2356 . 
№17475
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, looking 
for a CDL driver-midwest to west coast 
loads.Pay is based on experience call 
7083722576 №17492
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 
Truck Repair в Elgin търси да назначи 
механик на камиони и трейлъри. Опит 
не е задължителен, но е препоръчите-
лен. Много добро заплащане. За повече 
информация - 773-565-8076. №17443
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме 
контрактори за DRY VAN over the road.
Ние сме малка компания,с повече от 8 
години опит.Ако търсите професиона-
лен диспеч и лоялно отношение,не се 
колебайте да ни се обадите.Ние знаем 
че на пътя е трудно от личен опит! Ле-
ките и платени товари са наш приори-
тет.За тези които имат опит и могат да 
си букват сами товарите,имаме СПЕ-
ЦИАЛЕН ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спира-
ме ESCROW !!! За повече информация, 
моля обадете се на тел.: 7737325718 
или 8474667421. Благодаря! №17511

Chicago + suburbs

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Dispatchers with Over 
15 years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit on Fridays* На-
маления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 8476659273 №17532

REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Hiring 
Regional and OTR , CDL drivers.Need 
min of a 3 years of experience and good 
record. For more info call 773-580-4032 
№17538

РАБОТА ЗА OWNERS, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме работа на OWNER OPERАTORS. Ком-
панията предоставя Fuel карти с големи 
отстъпки- Flying J и Pilot – над $1.00 от-
съпка на галон, 10% диспеч. Заплащане 
всяка седмица, Delivery в понеделник, 
плащане в петък. Моля обадете се на 
773-538-3818 8472585188 №17518

ТЪРСИМ CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ 
ШОФЬОРИ - CDL CLASS A - OVER THE 
ROAD, ВКЪЩИ ВСЕКИ WEEKEND ИЛИ ПО 
ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ 2-3 СЕДМИЦИ НА ПЪТ. 
ВСИЧКИ МИЛИ ПЛАТЕНИ, ОТЛИЧНИ УС-
ЛОВИЯ. Предлагаме работа и на OWNER 
OPERАTORS. Моля обадете се на 773-
538-3818 8472585188 №17519

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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CDL DRIVER & OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266 №17504

NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шо-
фьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за 
доставки на хартия и офис консу-
мативи. Изисквания: желание за 
работа и валидна шофьорска книж-
ка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане 
$18–$20 на час. Ежедневни марш-
рути от Bu� alo Grovе. Работна сед-
мица, от понеделник до петък. За 
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 
2017 Great Dane for rent. Good condition 
, new tires. Tel: 224 409 4035 2244094035 
№17533

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch от Dispatcher 
с 15 год. опит в бранша! *Предимно 
леки товари! *Direct Deposit всеки Пе-
тък! *Карти с Намаление за гориво до 
$0.70/г. Tel:847-483-8787 8476659273 
№17472

SAFETY TRUCKING COMP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим 
да наемем човек с опит като сейфти. 
Транспортна компания в Палатайн. 
Много добри условия и бенефити, моля 
обядете се на 224.836.0947 3609706448 
№17507

ТЪРСЯ ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собстве-
ник на камион търси шофьор. Хазмат 
и танкер са голям плюс. Ако ви е ом-
ръзнало от големите обещания на го-
лемите фирми, обадете се. Заплащане 
и мили по договаряне. Възможност за 
дълги мили, за регионално или дори 
локал. 8477499161 №17426

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
sho� or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате ками-
он поне от 2 години? Не е проблем 
да сте на пътя няколко дни? Пред-
лагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ; 
2500-3000 мили. Обадете ни се:847-
480-7113, ext.3 №17413

CDL DRIVERS
QUATRON LOGISTICS HIRING DRIVERS 
OWNERS 2 YEARS EXPERIENCE, 
0.60 FOR DRY VAN , ALL MILES PAID 
WEEKEND HOME , OWNERS HAVE 
ACCESS TO THE LOAD BOARD , 
ALL FUEL DISCOUNTS GIVEN,10 % 
DISPATCH , ACH DEPOSIT WEEKLY , 
630 890 4818  №17527
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DISPATCHER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small 
trucking company is hiring a dispatcher 
or dispatch support for our Lake Zurich, IL 
o�  ce. For more information call 773-580-
4032 №17408
ШОФЬОР НА ПИКАП, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам ра-
бота като шофьор на пикап с отворен 
трейлър за 3 автомобила. Работата не 
изисква CDL,само С клас.Чист драйвинг 
рекърд.Гарантирам 30% от оборота. 
Работим с хартиен лог бук. за пове-
че информация:773-799-0396 Стефан. 
7737990396 №17410
DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Looking for 
driver, class A, with experience minimum 
six months, stedy run,new truck,good 
pay, call:847-877-4745 №17387
ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предла-
гаме работа за почистване на офиси 
и къщи. За връзка тел.: 773 983 4403 
8476969053 №17394
ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка ком-
пания с офис в Шамбург търси да 
назначи диспечер за Dry Van/OTR на 
пълна работна седмица (понеделник- 
петък/7am-5pm). Изискванията са за 
опит в сверата (поне минимален), а 
заплащането- всеки петък (с предвари-
телна уговорка, според опита на канди-
дата).cell: 509 818 7302/o�  ce: 847 737 
5460 509818730 №17429
БЕЗПЛАТНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Съдей-
ствие за регистрация и тренинг за за-
почване работа в ЮБЕР и Лифт.Говорим 
Български, Сръбски, Руски. Тел. 224 281 
2020 №17405
ТЪРСЯ КОНТРАКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОН-
ТРАКТОР в строителството за вътрешна 
и външна работа в северозападните 
квартали. тел: (847) 854 - 8094 №17407

CDL A С PAPER LOGS, 
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся 
шофьор със CDL A за 2015 Каскадия с 
книжен логбук. Неограничени мили. 
3122032829 №17357
CDL COMPANY DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Пер-
фектно заплащане %30 от товара!!! 
2243882400 №17380
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строител-
на Фирма наема работници за снабдя-
ване на строителни материали Изис-
ква се шофьорск книжкa, минимален 
английски и вазможност да вдига 50 
паунда. За повече информация обадете 
се в офиса ни в Burr Ridge 630-227-1111 
№17294
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транс-
портна фирма търси мейнтененс за 
около 60+ камиона. Опит в сервиз 
или подобна позиция е задължителен. 
360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно 
търся жена за гледане на две деца На 8 
и 13 г за Петък след училище до вечер-
та.Трябва да има собствен превоз.Ра-
йонът на Arlington Heights 2246224174 
№17227
ОWNERS $$$, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
работа за CDL шофьори и собственици 
на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления 
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №17166
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човеш-
ко отношение. 7737421234 №17074
OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за собственици 
на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления 
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човеш-
ко отношение. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отго-
ворен шофьор на камион 2016 I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU. Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко от-
ношение. 7737421234 №17027
ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор 
с cdl -A 7737825892 №17077

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 
работници почасово - здрави българи. 
Шофьорска книжка е в голям плюс. Не-
редовен график през седмицата и чес-
то работа в съботите. Текст на 312-919-
8618 №16826
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 
опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария.: +359-876-511-784 Viber №16634
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm 
8475329087 №16501

COAST TO COAST
HAZMAT, REEFER/DRY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna 
� rma nabira Owner Operatori.Leki 
tovari, otstupki na gorivoto,hladilni i 
suhi remarketa,ifta,permiti.Korektno 
otnoshenie i burzo plashtane.Sign up 
bonus. Molia obadete se na 847-261-
4912 Ivan,za poveche info. 8472614912 
№17523
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR 
department has several full time CDL 
A positions open for Owner Operators.
Steady shipments,hazmat and non 
hazmat accounts.Please call us at 
847-261-4912 for more details.Better 
pay,home time and miles. 8472614912 
№17524
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A 
trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland.
Sign up bonus.We o� er expedited, dry 
and refrigerated freight.Great pay,good 
inspection bonuses,24/7/365 dispatch 
support.Please call us for more info. 
8472614912 №17525
HOUSEKEEPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, $11.80 
per hour Нужни са Housekeepers / 
houseman в Pennsylvania ,New York , 
New Hampshire помагаме с жилище 
3039748716 3039748716 №17427
CDL DRYVAN DRIVER, 
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Кон-
трактор търси професионалист с опит. 
Каране и почивка по договаряне. Най- 
доброто заплащане! Позвънете сега! 
Tel.: 7734128280 №17430
$200 BONUS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете 
работа в UBER с кода R4HYQ и получете 
$200 бонус.Заплата $700- $800 седмич-
но.За подробности тел. 224 281 2020 
№17431
CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Търся тим 
шофьори за постояни линий запла-
щане старт 0,68 след 3 месец 0,70 за 
повече инфо 847 254 2504 8472542504 
№17355
ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка 
компания набира шофьори на камион. 
Работата е от терминал на терминал 
(hook and drop). Предимно се кара на 
midwest. Нужно е hazmat и double triple 
endorsments. Коректни отношения, 
заплащане всяка седмица. За контакт: 
773-747-0875 7737470875 №17383
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run 
Reefers, but welcome drivers who have 
Dry Vans. 24/7 dedicated freight ,Must 
have 2 years Experience POWER ONLY 
$1,70 PER MILE 6308475936 8475534122 
№16811
NEED HUSEKEEPERS, 
Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 
need next independent contractors 
in PENNSYLVANIA; Housekeepers/
housemen Laundry attendant , 
maintenance Front desk We o� er 
$11 per hour Everybody must have 
own transportation to work and back 
. For more info please TEXT ONLY : 
Maurice3039748716; 7175628503 
3039748716 №16818

ФЛОРИДА
КУПУВАМ ТРАНС ФИРМА, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 33764, Търся да 
купя транспортна фирма работеща със 
2 год. минимум стаж.Предпочитам от 
Флорида. 2396416441 №17517
WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 
drivers 0.55 cents per mile with 2 years 
of experience clean record and owner 
operators $5000 to $8000 gross weekly 
call us for more info.Come to work with 
our family team. 9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся работа 
като диспечер.Имам опит в сферата в 
българска фирма.Владея отлично ис-
пански и английски език.От България 
съм. Номер за контакт: +359898555036 
Email: yoana.stoyanova93@gmail.com 
359898555036 №17530
LOOКING FOR WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, CNA, 
caregiver with exellent references 15 
years experience in care for adults and 
children looking for work. (630)670-2731 
№17473
ПАРТНЬОР В ЖИВОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60646, Търся си се-
риозен мъж (над 40 год) за партьор в 
живота. Имам дете и куче, и доста из-
лишни килограми, хаха. Намам време 
за търсене напред-назад. Просто не 
искам да бъда сама. Предпочитам пър-
во да пищете. 7733964932. Благодаря. 
№17437
ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Пред-
лагам диспеч услуги за малки транс-
портни фирми и оунър оператори. 
Работя с ДАТ, ТръкСтоп и постоянни 
брокери - 6 години опит. Локално, ре-
гионално, дълги дестинации - според 
вашите възможности и предпочетания. 
7738442025 №17458
РАБОТА ОТ ДОМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търся 
работа от дома. Предложения на e-
mail:VsslPvlv@comcast.net или текст на 
тел 773-712-3757. №17391
РАБОТА, 
Цена US$0.00, Зипкод 60171, Гледам 
деца в моят дом в River Grove.Предла-
гам домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън!Информация на теле-
фон 7739712024 №17349
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 
7068889051 №17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena 
za gledane na momichence na 18 meseca 
v Mt Prospect.Za poveche informacia 
obadete se na 248-946-9185. 2489469185 
№17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
къщи или офиси за почистване. Тел.: 
7088900577 7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
1BD FR RNT SCHILLER, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, 1 BED 
FOR RENT SCHILLER PARK 1050$, gas, 
heat included, 1 car parking assigned. 
3124511561 №17522

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ADMINISTRATIVE WORK, 
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172, 
Transportation company out of 
Roselle, IL is looking for a full time 
accounting person to work in the 
billing department. Hours are 
from 8am-5pm Monday to Friday. 
7736563865 №17053

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking 
for a full time position for someone 
to do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17055

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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APARTAMENT POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Davam 
ednostaen apartament pod naem v 
Schiller Park blizo do Sinq liniq i magistrali 
90/294. Naema Vkluchva parking mqsto 
otoplenie i voda. Tarsete Georgi 773-837-
6911 №17508

CONDO BUFFALO GROVE, 
Цена US$ 1300, Зипкод 60089, 
FOR RENT 2 BDR, 1BTH CONDO IN 
BUFFALO GROVE. $1,300 PER MONTH. 
RECENTLY REMODELLED. TEL.: 708-
856-1440 №17509

ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Давам 
етаж от къща под наем в Ho� man 
Estate IL by Golf rd and Higgins rd със 
съмостоятелен вход,спалня,хол,баня с 
достъп до гараж. В цената са включен 
всички расходи, интернет, пералня, 
сушилня,ток,вода. 5082926787 №17474
APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Apartment 
for rent in Des Plaines. New appliances 
and just remodeled. Please call 773/814-
3175 for more info. 7738143175 №17513
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕ-
МЕННО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. 
За ден, два, три, седмица, месец. Без 
договор. Северозападните квартали. 
Тел:847-854-8094, №17488
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод 950, Дава се еднос-
таен апартамент под наем в Ho� man 
Estates на 5 мин от wood� eld mall На 
1 мин от Higgins и Golf rd. В цената са 
вкючени вода и отопление За контакт : 
2244156618 №17494
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под 
наем обзаведена стая в таунхаус в Ма-
унт Проспект. Наем $550 Телефон: 224-
805-8378 №17439
LARGE STUDIO, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60008, Rolling 
Meadows Large Studio: Separate kitchen 
area, 2 walk-in closets. On the 3rd � oor 
with a nice view. Quiet neighborhood. 
No pets.The complex has a pool, lots of 
parking and laundry facility. 7738143175 
№17440
СТАЯ В ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам 
стая под наем в Arlington Heights,IL без-
платно ползване на пералня, сушил-
ня и интернет. 400$ ph#224-717-9656 
2247179656 №17460
FOR RENT, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, 2bdr 
1bth apartment in Arlington Heights 
available for rent as of March 15th. 
Located by Northwest Community 
Hospital. For more information call 224 
795 1737 7739968900 №17404
ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам 
стая под наем в Roselle.Всичко вклю-
чено в цената пералня,сушилня,интр
нет,българска телевизия. За шофьори. 
7738144775 №17321
ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60025, Давам стая 
под наем в Glenview, IL. 8476300290 
№17325
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем 
в Чикаго, наем $ 290. 6308500701 
№17350

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава 
се под наем апартамент, от 1 декември, 
с две спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и 
вода включени във наема. 2247256292 
№17072

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-
вам под наем 2bd,1.1 townhouse v 
Scahumburg след основен ремонт със 
� nished basement, 1 car garage,5 мин от 
Wood� eld mall, $1985, Meto 7732160654 
№17008
СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефър-
сън парк. 7735929395 №16952
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-
9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 
стаи под наем в Гленвю 8476300290 
8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ШИВАШКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60021, Извърш-
вам шивашки услуги на дрехи и други. 
Намирам се във Фокс Ривер Гров. Биля-
на Николаева. 2244109027 №17535
IFTA FILING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Remote 
IFTA, $30 per truck, $150 � ling fee. 
Contact truckingsafety1@gmail.com for 
more info! 3125204360 №17528
АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Адвокатски услуги 
за българите в САЩ. Ние сме адвокат-
ска кантора в България и предлагаме 
адвокатски услуги онлайн и от разстоя-
ние за Вашите нужди в България. - Ад-
вокатска кантора “Бориславова и Ива-
нов” 00359895443792 №17529
БРОКЕР REAL ESTATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам 
услуги в сверата на недвижимите имо-
ти .Свържете се с мен ако имате нужда 
от брокер с който да купите , продадете 
или наемете имот Телефон за връзка : 
6693504878 - Ivaylo Balabanov по всяко 
време 6693504878 №17531
GPS TRACKERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS 
trackers,Remote start,Starter kills,ELD 
sales and installs 6084660182 №17510
HOME DAY CARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Гледа-
не на деца целодневно и почасово 
в самостоятелна къща с двор в Des 
Plaines наблизо до център „Българи-
ка”. Предлагам домашно приготвена 
храна,забавления,игри и разходки. Тел. 
847-744-4870. №17485
ИМИГРАЦИОНЕН ЕКСПЕРТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, помощ 
за попълване на всички документи за 
имиграция 18 години опит тел. 708 415 
0590 Станчо №17490
IFTA IRP PERMITS, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Ifta permits,cab 
cards, registrations, safety, all trucking 
permits and company policies. Tel.: 
7736003992 №17424
IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Boston 
Transportation Dispatch Training Register 
with Coupons at www.smarttrucking.
us 331-551-8787 IFTA Calculation Class 
3315518787 №17435
ФОТО УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, BeitEl, LLC 
предлага бизнес портрети,паспортни, 
семейни и детски портрети,снимки 
на имоти, изработка на визитки, бро-
шури и рекламни постери. Адрес: 
350 W. 22nd Street,Lombard IL 60148. 
e-mail beitel2043@gmail.com,Tel. 630-
392-3431, 224-392-3431 6304012938 
№17375
TRAILER FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам 
trailer под наем. Great Dane 2017. В 
отлично състояние , нови гуми. Тел. 
224.409.4035 №17336

IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-
сионално почистване на канализация, 
кухненски мивки, бани. Водопровод-
ни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ услуги по премествания 
- апартаменти, къщи, офиси, антики, 
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъп-
ни цени. 3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 
za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 
4150590 №16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village.Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна,сън ,учебни 
занимания и забавления !За повече 
информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

COAST TO COAST
ТАКСИ , 
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изгот-
вяне и електронно изпращане на ва-
шите такси. Ние сме специализирани 
в комплексни такс ситуаций. Нашите 
услуги са виртуални, което значи че 
всичко ще бъде приготвено с помощта 
на вашият мобилен телефон. Нашият 
уебсайт е www.vtaxservices.com. На-
шите цени са достъпни и приемливи. 
9703068221 №17423
NEW TRUCKING COMPANY, 
Цена US$ 999.00, Зипкод 11111, Искате 
да си отворите trucking company? На-
шият екип ще ви помогне с всичките 
нужни разрешителни,лицензи идр.оба-
дете се за повече информация - 1-773-
600-3992. 7736003992 №17425

SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи 
Дами! По случай на Св. Валентин сме Ви 
подготвили специална промоция: тер-
молифтинг на лице само за 70лв. Пове-
че информация можете да получите на 
тел. +359885108502 и https://prettylab.
bg/termolifting-lice 885108502 №17372

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся 
жена за гледане на момиченце на 18 
месеца в Mt Prospect. За повече ин-
формация обадете се на 248-946-9185. 
№17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
TERMO KING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , TERMO KING-
UNIT 2010 - UTILITY TRAILER 53/102-2007 
YEAR $7,000 6308475936 8475534122 
№17505

TRUCK FOR SALE, 
Цена US$ 16,500.00, Зипкод 
60016, Prodavam VOLVO 760 
2007,13skorosti,dvigatel D12,250000 mili 
sled osnoven remond $18500,perfektno 
sastoqnie,gumi 40%,palen maintenance 
record ot 2009 godina. 7737470875 
№17514
53 FT РЕМАРКЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Продавам 
53 foot ремарке 2011 Great Dane. tel. 
708 415 0590 Pencho №17491
2006 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 2006 
Volvo VNL670. 1,459,000 miles Good 
condition!Ready to work!Motivated seller! 
Call GEORGI 773-691-6397 №17441
AUDI A6, 
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Про-
давам AUDI A6 в много добро състоя-
ние. Тел.: 7736663565 №17395
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам 
запазен Nissan Altima 1998, на 206,000 
мили. 7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Про-
давам запазен Nissan Altima 1998 
за $1200. Колата е на 206,000 мили. 
7739640988 №17368
TRAILER FOR SALE, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Продавам 
Trailer 2017 Great Dane в отлично със-
тояние, нови гуми. Цена по договаряне. 
Tel. 224.409.4035 2244094035 №17335
2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well 
maintained: 950,000 miles,CUMMINS 
engine,on- time oil changes, and regular 
preventative maintenance performed. 
Ready for the road! DRIVEN BY NON-
SMOKER!! Includes inside: Microwave and 
fridge!. Become the lucky owner today! 
CALL NOW! Contact Jimmy @ 872-240-
0067 №17079
08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Про-
давам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, 
много добро състояние. Чисто нови, 
съединител, спирачки, водна помпа. 
Камиона е в движение, 1 250 000мл. 
Цена 12500$, цената може да се комен-
тира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Про-
давам HONDA CIVIC 2002год 1500$.
тел:630 880 4147 или 630 624 2969 
№17005
ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-
лично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи от 
подръжката DYNO TEST може да се на-
прави, мили – 1,320,000 Цена - по дого-
варяне Светлин (708)261-9099 №16629

АТЛАНТА
TRAILER FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 46403, 2017 
Dry Van, 53\” Great Dane trailer for 
rent, exellent condition. New tires. 
Available now. Gary, IN 46403 Text or call: 
224.409.4035 2244094035 №17338

КУПУВАМ

Chicago + suburbs
PILOT POINTS, 
Цена US$0.00, Зипкод 60630, Купувам 
точки от PILOT. 7738373656 №17352

SOMEWHERE ELSE

UTILITY TRAILER 2001, 
Цена US$  7000, Зипкод 75068, New 
brakes,new tires 2149095823 №17536

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално почистване на кана-
лизации, кухненски мивки, бани, 
Hydro jetting оборудване. Направа 
и ремонт на водопроводни инстаа-
лации. Тел.: 224-595-7923 №17367

ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално инсталиране на елек-
трически табла, инсталиране на LED 
кенове, подмяна на GFCI контакти. 
Направа и ремонт на електриче-
ски инсталации. Тел.: 224-563-6611 
№17369
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Великденски мъфини  
с моркови и орехи

Печено агнешко бутче или плеш-
ка е традиционно ястие за всяка 
великденска трапеза. Вероятно 

имате любима рецепта, изпитана с го-
дините. Опитайте и нашето предложе-
ние. Рецептата е леснa и в нея няма как-
во да се обърка.

Измийте добре и подсушете 2.5 кг аг-
нешко бутче или плешка с кърпа.

Направете малки прорези - около 20 
- по цялата повърхност на агнешкото 
месо с нож. Във всеки прорез пъхнете 
по половин скилидка чесън.

Смесете 1 ч.л. сол, 1 ч.л. черен пипер 
и 1 ч.л. червен пипер и ги втрийте в ме-
сото.

Загрейте в малка касерола 100 мл 

зехтин или олио и добавете 1 ч.л. ка-
фява захар. Разбъркайте и добавете 2 
с.л. доматено пюре, 1 с.л. горчица, 1 ч.ч. 
бяло вино и 5-6 стръка прясна мащер-
ка или 1 ч.л. сушена. Оставете да къкри, 
докато се сгъсти, като разбърквате от 
време на време. Със сместа намажете 
агнешкото бутче от всички страни.

Загрейте фурната до 240 °С. Сложе-
те на дъното на дълбока тава метална 
решетка за печене. Сипете в тавата 1 
ч.ч. гореща вода и 5 с.л. слънчогледово 
олио. Покрийте тавата с фолио. Пече-
те около 30 мин., след което намалете 
фурната на 180 °С и печете още 2 часа. 
Махнете фолиото и печете още 20 мин. 
до апетитна коричка.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Кладата на суетата” - Ас - Фазер - Златар - Явка - Чукче 
- Епарх - Кръст - ДЕНИМ - Еничар - Акин - Аут - Аден - Фрак - Канче 
- Иди - Гол - Старт - Ак - Вот - Сочи - Милост - Потие(Йожен) - Касап 
- Анти - Прост(Ален) - Пепси - Табиет - Акари - „Как” - Тек - Кюмюр - 
„Тоска” - Чам - Фон - Ма- как - Об - Обиск - БТР - Одра - „ЖИЛЕТ” - Елече 
- Веди - Ликра - Идеал - Отдели - Показ - Юта - Рог - Шлаг - Декан - Мис 
- РАИ - Рисал(Хосе) - СС - Гето - Одеса - Амок - „Загубени в космоса”. 

ОТВЕСНО: „Глава над водата” - Интрига - Аск - Идиот - Бемол - 
Досег - Акче - Типик - Белег - Ту - ДАФ - Ранг - Ере - Фитил - Роб - 
Тачър(Маргарет) - Ос - Откос - Киша - Казус - Флокс - Юнкер - Лион 
- Нектар - Чатам - Лапа - Ди - Харч - Касис - Кюмбе - Огрев - Едикт 
- Апаратчик - Иск - ВУЗ - Ен(Ханс) - Ампер - Креда - Сао - Елен - 
Кри - Пита - Езда - Етапи - Атлас - Окова - Елам - Атаман - Оникс - 
Делюк(Луи) - Мо - Стар(Ринго) - Участ - Акорд - Тасос - Архитекти - 
Кабаиванска(Райна). 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ

По Великден въпросът с десер-
та като цяло не е на дневен ред. 
Ако обаче имате желание да 

приготвите по-интересен десерт, с кой-
то да зарадвате близки и приятели, ре-
цептата за мъфини с моркови и орехи е 
много подходяща, а освен като вкусен 
десерт те представляват и великден-
ска украса, с която може да допълните 
празничната трапеза.

Всички продукти трябва да са на 
стайна температура, а маслото да е до-
бре омекнало. Пресейте 1 ч.ч. брашно 
заедно с 1 ч.л. бакпулвер. С помощта на 
миксер или пък с тел разбивате ½ ч.ч. 
масло и ½ ч.ч. захар. Добавяте 2 яйца, 3 
с.л. кисело мляко, 1/3 к.л. сол и 1 вани-
лия и отново разбивате.

Към течната смес добавете пресятото 
брашно и бакпулвера и отново разбър-

кайте добре. Накрая добавете настър-
ганите на ситно ренде ½ ч.ч. моркови и 
½ ч.ч. орехи и разбъркайте, но този път 
с помощта на лъжица.

Във всяко гнездо на формата за мъ-
фини поставете хартиена кошничка и я 
напълнете на ¾ със сместа. Не пълне-
те формата догоре, защото при печене 
мъфините ще се надигнат и ще преле-
ят. Печете мъфините в предварително 
загрята на 180 градуса фурна за око-
ло 20-25 мин., като проверявате дали 
са готови, като ги бучнете с клечка за 
зъби - ако остане суха, може да ги вади-
те от фурната.

Цветните заешки ушички са изряза-
ни от картон с различен цвят.

Да ви е сладко!  

Агнешко печено във фурна
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„Има нещо обидно в това. 
Ако е на война, има все 
пак нещо утешително - 
че умираш, воювайки за 
някаква кауза. А каква е 

каузата да умреш от масова зараза? За 
какво си наказан или какво доприна-
сяш със смъртта си? Пълно безсмис-
лие“. Така писателят Стефан Цанев из-
разява отношението си към новия 
коронавирус и смъртоносната панде-
мия, която той предизвика.

Творецът констатира, че самият той 
е в най-рисковата група, защото е над 
80-годишен и поради хроничните си 
белодробни проблеми.

„При заразяване шансът ми да оце-
лея е съмнителен. Мъча се да се под-
готвя към този факт философски“, казва 
той в интервю за „168 часа“.

Стефан Цанев споделя, че вярва само 
на докторите, и призовава политици-
те и всички останали да мълчат, кога-
то докторите заговорят. Писателят има 
предвид и един конкретен лекар, д-р 
Камен Плочев, който е ръководител 
на Клиниката по инфекциозни боле-
сти във Военномедицинска академия. 
Преди десетина години той публикувал 
книга със заглавие

„Биотероризмът – 
скритата война“

на която Цанев бил редактор.
„Едва ли има в България по-компе-

тентно научно изследване и практиче-
ско ръководство как трябва да постъп-
ваме в ситуация като днешната, защото 
дали причината за разпространението 
на този вирус е умишлена или невол-
на, това си е истински биотероризъм, 
война с невидим враг, който те деб-
не отвсякъде. И най-страшното - пора-
ди невежество или небрежност ти ста-
ваш съучастник на този убиец и убиваш 
най-близките си“, споделя писателят.

Той е категоричен, че лекарите са са-
моотвержени хора и не само защото 
спасяват живота на хиляди хора, но и 
защото правят това, рискувайки своя 

собствен живот.
„Д-р Плочев е, както казват, на най-

предната линия - в клиниката за зараз-

ни болести във ВМА, не в кабинета си, а 
горе на третия етаж при болните. Звъ-
ня му, питам го кога ще излезе да се ви-

дим, отговаря ми: „Аз трябва да изпъл-
ня това, което съм писал в книгата си. 
Посрещнах в клиниката първия зара-
зен човек и ще изляза оттук 14 дни след 
като оздравее или след като умре по-
следният болен.“ Какво повече мога да 
кажа?“, споделя Цанев.

Той не се наема да коментира от кого 
е наказание пандемията – от Бога, при-
родата или от хората. Но е категоричен, 
че вирусът ни поставя в абсурдна ситу-
ация. „Да бягаме един от друг, да не си 
говорим, да не се докосваме, това е

една принудителна 
алиенация

и надеждата ми е, че тя ще предизви-
ка у хората обратната реакция - да тър-
сят сближение между себе си въпреки 
всичко, въпреки личните си дрязги, въ-
преки партийните си омрази и прочее 
глупости“, споделя творецът.

Според него обаче макар положени-
ето и в България, и по света да е трагич-
но, то не е безнадеждно.

„Парадоксално и зловещо е, но „опти-
мизмът“ е закодиран в самата програма 
на този вирус убиец: той не посяга на 
децата, разболява младите и убива ста-
рците, тоест 

той щади бъдещето 
на човечеството 

наказва настоящето и убива миналото. 
Голямото изпитание на хуманизма ще 
бъде дали държавите ще последват фи-
лософията на вируса.

Писателят прогнозира, че ваксина 
срещу заразата ще бъде открита, защо-
то вярва в умовете на учените.

„За съжаление, човечеството се сеща 
за учените само в такива критични си-
туации. Аз съм от тези, които смятат, че 
учените трябва да поемат управление-
то на държавите“, доверява Стефан Ца-
нев.

Стефан Цанев: Да умреш от зараза, 
а не за кауза! Пълно безсмислие

Сн.: „24 часа“

„Вирусът ни поставя в абсурдна ситуация да бягаме 
един от друг, да не си говорим, да не се докосваме“

http://www.bulstate.com/
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Ш
ампионът в тежка катего-
рия Тайсън Фюри преми-
нава през тежки периоди, 
в които мисли за самоу-
бийство или се моли да 

умре. И то не от вчера или миналия месец, 
въпреки успехите на ринга.

От няколко години британският бок-
сьор страда от биполярно разстройство, 
той има и сериозни проблеми с алкохола 
и наркотиците.

Тайсън винаги дава на феновете това, 
което искат – истинско шоу. Той пее със 
звездите, танцува преди мачовете си и 
всяка негова медийна изява произвежда 
нова крилата фраза. Фюри може и да при-
лича на веселяк, но това са само добри-
те епизоди от биполярното разстройство, 
които са следвани от такива на маниакал-
на депресия, разкрива webcafe. Точно за-
ради нея Фюри бе на крачка от самоубий-
ство.

Всичко започна през 2016-а след по-
бедата над Кличко, при която Фюри спе-
чели световните титли на IBF, IBO, WBA и 
WBO. Скоро след това британецът загуби 
колана на IBF, защото отказа да го защи-
тава. Реакцията му бе красноречива – за 
да покаже какво мисли за организацията, 
Фюри

потопи титлата 
в тоалетната

и пусна снимка в социалните мрежи.
След това Фюри отказа и реванш сре-

щу Кличко, който трябваше да се състои в 
края на 2016-а. Причината – влошено пси-
хическо здраве. Малко по-късно брита-
нецът загуби и боксовия си лиценз, след 
като в кръвта му бяха открити следи от ко-
каин. Според Тайсън това е било начало-
то на края не само на кариерата, но и на 
живота му.

„Не съм тренирал от май, пия много и 
шмъркам кокаин по цял ден. Наркотици-
те не са нищо в сравнение с липсата ми на 
воля да живея. Лекарите казаха, че имам 
биполярно разстройство. Дори не искам 
да се събуждам сутрин. Всеки ден се моля 
да умра. Това са ужасни думи от човек с 
три деца и прекрасна съпруга, нали? Но 
не искам да живея. Ако не бях христия-
нин, щях вече да съм се самоубил. Затова 

се надявам някой да ме убие, преди аз да 
го сторя. Защото ще трябва да прекарам 
вечността в ада“, каза тогава Фюри.

За тези психически заболявания няма 
лек. Хората с биполярно разстройство 
могат да преживеят необичайно интен-
зивни емоционални състояния, които се 
проявяват в обособени периоди, извест-
ни като епизоди.

Маниакалните епизоди се свързват с 
повишена енергичност и активност. Чо-
векът е многократно по-весел и свръх-
възбуден. Те обаче са следвани от депре-
сивни епизоди, при които у болния се 
наблюдават понижаване на настроението 
и намалена енергичност и активност.

В редки случаи може да се наблюдават 
и смесени епизоди, когато мания и депре-
сия се редуват в рамките на един ден. То-
гава човек преминава бързо през двете 
състояния.

Манията е състоянието на Фюри, когато

пее песни, танцува 
преди мачовете

и когато твърди, че правенето на френска 
любов от негова страна заздравява че-
люстта му. В тези моменти той се чувства 
невероятно.

Но маниакалните епизоди носят и мно-

го опасности – човек не 
може да прецени добре ри-
ска, инстинктът му за само-
съхранение не работи по 
същия начин и той лесно 
се излага на огромни опас-
ности, без да мисли за по-
следствията. Например – да 
участва в алкохолни запои с 
дни наред и да взима нарко-
тици.

„През лятото на 2016-а си 
купих ново „Ферари“. Вди-
гнах 300 км/ч и се насочих 
към моста. Нищо нямаше 
значение, наистина исках 
да умра. Бях разочарован от 
живота, но тогава чух глас 
в главата си: „Не можеш да 
направиш това, Тайсън. По-
мисли за семейството си, за 

дъщеря си и за синовете си, които ще из-
раснат без баща“, споделя още той.

Фюри успя да се измъкне от депресия-
та, благодарение на семейството си и Бог. 
Сега се опитва да мотивира хората да ми-
слят за позитивните неща и да се наслаж-
дават на живота.

„За Хелоуин се бях облякъл като ске-
лет. Бях на 29, а останалите на партито 
дори по-млади. Помислих си: „Това ли ис-
кам от живота?“ Прибрах се вкъщи, седях 
на тъмно и помолих Бог за помощ. Нико-
га преди това не съм се молил, но тогава 
сълзите започнаха да се търкалят по ли-
цето ми. И за първи път усетих, че всичко 
ще бъде наред. И разбрах, че нямаше да 
мога сам да се възстановя от това“, казва 
още Фюри.

През 2017-а Тайсън започна отново да 
тренира. През 2018-а си върна лиценза и 
изигра три мача – победи Сефер Сефери 
и Франческо Пианета, след което дойде 
спорното равенство срещу Дионтей Уайл-
дър.

Но преди реванша с Уайлдър през фев-
руари тази година Тайсън отново си спом-
ни за трудностите.

„Всяка неделя е много трудна за мен и 
мисля за самоубийство. Това е единстве-
ният ден, в който не тренирам. Аз съм ра-

ботохолик, обичам да блъскам всеки ден. 
Обичам да тренирам, обичам да ходя в за-
лата и

когато не съм там, 
се депресирам

Но след това идва понеделникът и 
се чувствам фантастично отново“, каза 
Фюри.

Във втория мач Уайлдър бе нокаутиран 
в седмия рунд. Фюри за пореден път по-
каза, че може да побеждава въпреки бо-
лестта си. Тайсън все още няма загуба в 
кариерата си и успя да детронира двама 
доминиращи шампиони – Кличко и Уайл-
дър.

Затова и Фюри е големият фаворит за 
най-добрия боксьор в тежка категория на 
десетилетието. Но според британеца бит-
ката с болестта е далеч по-трудна от бит-
ките на ринга.

„Съобщението ми към всички, които 
страдат от депресия, безпокойство, бипо-
лярно разстройство или друго психиче-
ско заболяване, е: Можете да се справите. 
Мислете за хубавите неща в живота. На-
слаждавайте се, че можете да ходите, че 
дишате чист въздух. Поддържайте се в до-
бро настроение и всичко ще бъде наред. 
Много хора са в същото състояние като 
нас“, е новата философия на Фюри.

Тайсън Фюри: Всяка неделя 
мисля за самоубийство

Шампионът се бори от години с биполярно разстройство

https://www.zneimerlaw.com/
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Легендата на българския футбол оглави любопитна класация

Стоичков изпревари 
Меси като №1 в 
историята на „Барса“

Л
егендата на българския фут-
бол Христо Стоичков оглави 
любопитна класация за най-
добър играч в историята на 
„Барселона“. Камата поведе 

убедително в класация на платформа-
та Ranker, която често провежда подоб-
ни допитвания до феновете чрез онлайн 
гласуване на своята страница.

В края на миналата седмица Стоичков 
бе едва 17-ти, но след активизирането 
на неговите привърженици той вече е на 
първо място, задминавайки Лионел Меси 
и още куп звезди на „Барселона“. Към 
16:22 часа в неделя Стоичков имаше 5613 
гласа на сметката си - почти четири пъти

повече от втория 
Роналдиньо

В подреждането следват имената на 
Йохан Кройф, Андрес Иниеста, Лионел 
Меси, Шави, Карлес Пуйол, Роналдо, Ди-
его Марадона и Ромарио.

Стоичков е един от феновете на Меси 

и често го подкрепя директно или ин-
директно. Преди няколко месеца, през 
декември миналата година, той лично 
съпроводи аржентинеца по червения ки-
лим към церемонията „Златната топка“. 
На нея Меси грабна отличието за шести 
пореден път.

„Много съм щастлив и горд, че бях в де-
легацията на „Барселона“ на този голям 

празник за футбола. Много от футболи-
стите ме накараха да се върна към това, 
което изпитах преди 25 години. Да си но-
сител на „Златната топка“ цели шест пъти 
не е малко. Търпиш много лишения, по-
стоянно си под напрежение и трябва да 
побеждаваш. Никой не може да оспори 
футболните качества на Меси“, каза тога-
ва Камата.

Ракета №1 в българския тенис 
Григор Димитров попадна с 
цели 3 изпълнения в топ 20 за 

последните 10 години, а класацията 
е направена от Tennis TV.

На престижното трето място е кла-
сиран феноменалният удар зад гър-
ба на Григор, с който той изненада 
сърбина Виктор Троицки в мача по-
между им в Базел през 2012 г.

На 11-а позиция е поставена двой-
ната доза удари между краката на 
Димитров срещу американеца Джак 
Сок от турнира в Стокхолм през 2014 
г., а под номер 19 се намира изуми-
телната точка, която българинът изи-
гра с британската звезда Анди Мъри 
в Акапулко, отново през 2014-а.

На второ място е класирано из-
пълнение на уругваеца Пабло Ку-
евас срещу германската звезда Саша 
Зверев, а победител е французинът 
Гаел Монфис с това, което успява да 
сътвори в мач срещу унгареца Мар-
тон Фучович.

Отиграване на 
Гришо в топ 3 
на тениса

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.com

О
т дълбока древност япо-
нците умеят да общуват 
с природата. С особена 
чувствителност те възпри-
емат всичко, което ги за-

обикаля. Икебана не е просто красиво 
подреждане на цветя. В нея има филосо-
фия, история и особена символика.

Това древно японско изкуство всъщ-
ност води началото си от Индия, навли-
зайки в Япония през Китай. Основите 
на икебана в Страната на изгряващо-
то слънце са положени от Оно но Имо-
ко, който през VI в. пр. Христа посещава 
няколко пъти китайския императорски 
двор и се запознава с тамошната тради-
ция за поднасяне на цветя. По-късно се 
отдава на увлечението си по религиоз-
ното подреждане на цветя в храмове-
те. Създава собствен стил и своя школа. 
Това е и най-старото училище по икеба-
на в Япония, първите сведения за което 
датират от 1462 г.

Умни, любознателни и находчиви, 

японците осмислят и пречупват през 
своето специфично светоусещане всич-
ко ценно, което им се предлага. Те оста-
ват верни на собствените си традиции - 
чистота, икономичност и изразителност 
на линиите, свежест и лекота на багрите. 
Така откриват много красота в простия 
глинен съд, в малкото стръкче трева.

Любовта към прекрасното е вътреш-
ната им потребност. С много труд и твор-
ческа фантазия те превръщат религиоз-
ния обичай за поднасяне на живи или 
изковани от мед лотоси в жертва в хра-
ма на Буда в изобразително изкуство, 
наречено икебана.

В желанието си да създават повече 
красота, монасите, които по-късно ста-
ват и най-големите майстори в подреж-
дането на цветя, търсят вдъхновение 
сред природата,

която възхваляват 
в стихове и песни

Икебана означава „давам живот на 
цветята“ и се подчинява на основни 
правила - асиметрия, пестеливост на 
елементите и на конфигурацията небе, 
земя, човек. Всичко е като разказана 
приказка, предизвикателство за мисъл-

та, чувствата, фантазията. Новогодиш-
ната украса се състои от боров клон, 
бамбук, папрат, портокал - всяко от тях 
носи пожелания за здраве, дълголетие, 
добри начинания. И днес ги поставят в 
специална малка ниша в стаята за гости.

На малки и нежни цветове съответ-
стват леки клонки с малки листенца, до-
като по-едрите цветове могат да се под-
реждат с по-тежки клони с големи листа. 
Целта е чрез комбинации от цветя и кло-
ни да се отразяват не само красотата на 
природата, но и нейната сила. Творецът 
влага свои идеи, мисли или чувства и 
е щастлив само когато те достигнат до 
тези, които се стремят да се докоснат до 
извора на неговото изкуство. Откъсна-
тите цветя и клонки стават материал,

на който той вдъхва 
нов живот

Подреждането винаги е съобразено с 
формата и големината на съда, тъй като 
той е част от цялата композиция. Поня-
кога може да се замени с кора от дърво, 
купчинка камъчета или дори дървесна 
гъба.

Композицията внушава чувство на 
нежност, закачливост, 
бодрост или замечта-
ност. Фонът, на който 
се поставя, има голямо 
значение за ефекта от 
цялостното й предста-
вяне.

Колкото и да е кра-
тък, мигът трябва да се 
улови, преосмисли и 
след това да му се вдъ-
хне нов живот. Цвето-
вата комбинация има 
голямо значение по-
ради способността си 
да оказва емоционал-
но въздействие върху зрителя. Ражда се 
своеобразно пластично изкуство, което 
едновременно извисява човешкия дух, 
обогатява го и му вдъхва желание да 
твори. Икебана въздейства много силно 
върху чувствата и въображението със 
своята изразителност, изящество, ори-
гиналност. Хармоничното съчетание на 
линии, багри и форми покорява всеки 
ценител на красотата.

Но по кой ли път или пътечка трябва 

да се тръгне, за да се стигне до този връх 
на красотата?

Отворете широко 
сърцето си

Отворете широко не само очите си, но 
и сърцето си и тази ваятелка на красота, 
природата, ще ви разкрие най-прелест-
ните си тайни, които пази.

Наблюдавайте, възхищавайте се, рад-
вайте се! Търсете прекрасното! И кога-
то решите, че сте готови да нарисувате 
своята картина от живи цветя, треви и 
клони, не забравяйте да подходите към 
всяко листче и цветче с много обич и 
внимание. Поставяйте ги в съдовете така, 
че всяко от тях да говори със собствена-
та си красота. А те - те ще ви се отблагода-
рят, като ви доставят мигове на много ра-
дост със своето очарователно мълчание.

Икебана – поклон пред 
природата по японски

Върхът на красотата в изкуството за подреждане на цветя

Прославеният майстор на чайна-
та церемония Сенно Рикю, жи-
вял през XVI в., сътворил ори-

гинална композиция, като подредил 
цветя в невероятно красив съд, изра-
ботен от бамбук. Учениците му не били 
в състояние да кажат кое е по-краси-
во - живите цветя или вазата. Впослед-
ствие тази ваза станала едно от нацио-
налните съкровища на Япония.

Сенно бил известен още и с неверо-
ятната цветна градина, с прекрасните 
цветя, за които полагал големи грижи. 
Тогавашният владетел, шогунът Тоето-
ми Хидези, една сутрин отишъл да я 
посети. Каква била неговата изненада, 
когато видял всичките цветя срязани и 
само от едно от тях в негова чест била 

изваяна икебана. Рикю обяснил свое-
то решение с думите: „Многото цве-
тя биха разсеяли вашето внимание, а 
този прекрасен цвят ви показа най-до-
бре красотата на цялата градина.“

Изненадата 
на шогуна

Сенно Рикю

Всички елементи се поста-
вят асиметрично и обик-

новено образуват триъгълник. 
Не е задължително да бъдат на 
едно равнище.

Пропорциите на основните 
елементи предопределят 

преди всичко размера на съда - 
неговия диаметър и височина.

При подреждането на ике-
бана съдът би трябвало да 

съответства на растителния 
материал - желателно е той 
да бъде едноцветен.

Правила
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Учени откриха най-убедителните доказател-
ства, че Артактида е била дом на блатисти 
тропически гори, в растителен материал, из-

влечен от дълбините на морското дъно в Западна 
Антарктида.

Откритието сочи не просто че тропическите 
гори разцъфтявали в близост до Южния полюс 
преди 90 млн. години, но и че температурите там 
са били по-високи.

През 2017 г. екипът пробил дупка в морско-
то дъно близо до ледника Pine Island. Там откри-
ли материал, състоящ се от кал, почва от древни 
гори, включително корени, спори и цветен пра-
шец, за които се смята, че са на иглолистни дърве-
та и папратови растения. Според учени районът 
около Южния полюс бил покрит с блатиста игло-
листна гора като тази на новозеландския Южен 
остров.

Британците не се славят с кулинарните си 
умения, но в условията на принудителна 
изолация масово се отдават на месене на 

хляб в домашни условия, и то до такава степен, че 
брашното в някои магазини се изчерпва, съобщи 
Ройтерс.

В периода на изолация предпочитанията за 
храна и готвене се променят. През първата сед-
мица имало най-високо търсене на рецепти с 
продуктите, които бяха изкупени масово като 
паста например.

Следващата седмица, когато децата у дома вече 
започнали да скучаят, бил регистриран ръст в 
търсенето на изискващи повече творчество ре-
цепти като сладкиши, бисквити, както и начини 
да си направиш сам слайм или солено тесто.

В Антарктида откриха... 
тропическа гора

Британци си месят  
хляб в изолация

Тони Димитрова –  
доброволец срещу Covid-19

З
вездите на кънтри музиката 
в САЩ решиха да организи-
рат мащабен концерт от до-
мовете си, след като цере-

монията за годишните награди на 
Академията за кънтри музика бе 
отменена заради настъплението на 
новия коронавирус.

Двучасовото шоу включва из-
пълнения на Кари Ъндърууд, Кийт 
Ърбън, Олд доминиън и други. До-
макин от дома си в Ню Йорк е во-
дещата на тв предаването „Си Би Ес 
тази сутрин“ Гейл Кинг.

Тя сподели, че кънтри изпълни-
телите са прегърнали идеята и са 
направили чудесен спектакъл със 
записи от домовете си в условия-
та на кризата. Членовете на група-

та „Лейди Антебелъм“ са на три раз-
лични места и децата им се катерят 
върху тях, докато пеят, а Шаная Ту-

ейн пее от хамбара на ранчото си и 
я слушат конят й и куче, седнало в 
краката й.

Виктория Бекъм лъсна  
в мексиканския „Vogue“

Кънтри звездите с мащабен 
концерт от вкъщи

В
иктория Бекъм лъсна на 
корицата на мексиканския 
„Vogue“ и впечатли фенове-
те си с визия. Дизайнерката 

в момента се изолира със семей-
ството си заради пандемията от ко-
ронавирус.

45-годишната звезда показа ня-
кои секси кадри в Instagram. На ко-
рицата на списанието Виктория е с 
къса черна рокля с деколте, високи 
токчета и лежи на пода. Пош Спайс 
е позирала и с червено-кафява 
къса рокля.

„Забавлявах се много, докато се 
снимах в Ню Йорк преди няколко 
месеца, с най-страхотния екип. На-
дявам се, че нашите креативни ин-
дустрии ще позволяват на всички 
нас моментно бягство и вдъхнове-
ние, докато живеем в тези невиж-
дани времена“, написа съпругата на 
Дейвид Бекъм към публикацията.

Х
аризматичната певица Тони Ди-
митрова освен че е доброволец 
към Община Бургас и е част от 
екипа, който се грижи за хора-

та, най-уязвими от епидемията, влезе и в 
ролята на посланик на надеждата.

Тони трогна до сълзи 89-годишния 
дядо Стоян от Бургас, като рано сутринта 
навръх рождения му ден тя занесе лич-
но на възрастния мъж послание от него-
вите любими внучки и цялото семейство, 
които не могат да споделят празника му 
заради сложната епидемиологична об-
становка.

Дядо Стоян получи две прекрасни ри-
сунки на гълъб и щъркелчета от своите 
скъпи внучки като символ на надеждата 
и новото начало,

За да стигне посланието до възраст-
ния бургазлия, семейството му се е обър-
нало за съдействие към Община Бургас.
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Стогодишна пациентка в автономната област 
Астурия се излекува от коронавирус, опо-
вестиха местните власти.

„Днес сме много щастливи“, се казва в съобще-
нието. - От болница е изписана пациентка, коя-
то бе диагностицирана с Ковид-19. Става въпрос 
100-годишна жена“, допълват от там.

Първият случай на заразяване с новия корона-
вирус в Испания бе регистриран на 31 януари.

Впоследствие броят на заразените рязко се 
увеличи и достигна почти 118 000, а умрелите са 
над 10 900.

Най-възрастният мъж на планетата пък - брита-
нецът Робърт Уейтън - посрещна 112-тия си рож-
ден ден в дом за възрастни хора. Заради мерките 
срещу коронавируса представител на Гинес не е 
могъл да се срещне с него лично.

100-годишна жена се 
излекува от коронавирус

Алкохолът спасява актьора Райън Рейнолдс 
по време на карантината. Райън призна, че 
докато е в социална изолация, най-често 

пие алкохол.

Той е в дома си заедно със съпругата си Блейк 
Лайвли и с трите им дъщери - Джеймс, Инес и 
7-месечно бебе, чието име още се пази в тайна.

Актьорът призна, че с Блейк се опитват да учат 
децата на разни неща, но за самия него има много 
неща, които му отвличат вниманието.

Междувременно Рейнолдс не се притеснява да 
признае, че предимно прави „женски неща“.

„Късметлии сме, че имаме малка градинка, така 
че учим някои неща за градинарството... Но аз 
най-вече пия“, разкрива той пред предаването 
„The Late Show“.

Райън Рейнолдс: В 
изолация аз най-вече пия

К
олко е хубаво да имаш внучета, 
с които да прекарваш свобод-
ното си време по време на из-
олация, знае много добре Или-

ана Раева, чиято голяма дъщеря роди 
два дни преди обявяване на извънред-
ното положение в България.

Председателят на Българската фе-
дерация по художествена гимнастика 
има и още едно внуче – от по-малка-
та щерка Виолета. Стоейки у дома, тя 
сподели как се чувства и качи снимки 
с двете във Facebook.

На един от кадрите Илиана е без 
грим, с лента на главата, а до нея слад-
ко спи бебето на щерка й Славея. Дру-
гият пък показва как целува малката 
Илиана - детето на Виолета.

„Каква Божия благословия е тази ка-
рантина! Да си постоянно с прекрасни-
те си внучки и по цял ден да им отда-
ваш любовта си!“, коментира тя.

И певицата 
Пинк с 
коронавирус

Актьорът Къванч Татлъту 
е с пневмония
Ф

еновете на турските сери-
али могат да отдъхнат с об-
лекчение, тъй като любиме-
цът Къванч Татлъту събщи, 

че тестът му за коронавирус е отрица-
телен.

„В болницата, където дойдох с оп-
лакване за висока температура и каш-
лица, след преглед откриха, че имам 
пневмония. Направиха ми още из-
следвания и ми назначиха лечение. 
Научих и че резултатът от теста ми за 
COVID-19 е отрицателен“, написа Къ-
ванч в Twitter.

Той пожела бързо оздравяване на 
всички болни.

„Молитвите ни са с вас. Аз съм до-
бре. Бъдете здрави“, пише актьорът.

Той и съпругата му Башар Дизер са 
били тествани за COVID-19, след като 
са се почувствали зле. Преди това два-
мата се бяха усамотили в изолация да-
лече от дори от най-близките си хора.

П
евицата Пинк стана поредната звезда, заразена с новия 
коронавирус. Американската поп звезда и 3-годишни-
ят й син са развили симптоми преди две седмици. Се-
мейството й се е изолирало, като никой друг негов 

член не е заразен, съобщи певицата в Инстаграм.
„Преди две седмици с Джеймсън проявихме симптоми на 

COVID-19. Семейството ми е под карантина вкъщи, следвайки 
указанията на нашия лекар. Сега бяхме повторно тествани и за 
щастие пробите са отрицателни“, написа певицата.

Пинк ще дари по $500 000 на два фонда за борба с коронави-
руса - във Филаделфия и Лос Анджелис.

Тя нарече медицинските работници „герои“ и завърши с при-
зив към хората: „Следващите две седмици са решаващи: моля ви, 
останете си вкъщи“.

Илиана Раева с внучките  
в изолация
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И
рина Шейк бе заснета от па-
параци, докато се разхожда 
в Ню Йорк с мъж, за който се 
смята, че е новото й гадже. Би-

вшата съпруга на актьора Брадли Ку-
пър беше забелязана заедно с холивуд-
ския разбивач на сърца Вито Шнабел.

33-годишният плейбой преди вре-
ме се е срещал с известни модели и 
актриси, които са много по-възраст-
ни от него. В различни периоди той 
беше гадже на 42-годишната Лив Тай-
лър, 46-годишната Хайди Клум, 56-го-
дишната Ел Макферсън, 57-годишната 
Деми Мур.

Предполагаемият избраник на ру-
ския модел изкарва прехраната си, 
като продава произведения на изку-
ството.

34-годишната Ирина Шейк и Вито 
Шнабел бяха забелязани заедно на 
разходка в Манхатън, след това на шо-
пинг и накрая се прибраха в неговия 
дом.

Ирина Шейк с ново гадже

Мишел Обама: Благодарете  
за това, което имате!

О
пра Уинфри обяви, че дарява $10 млн. в помощ 
на засегнатите от коронавируса. Тя подкрепя и 
ново начинание за осигуряване на храна за най-
уязвимите.

„Дарявам средства, за да помогна на американците през 
пандемията в различни градове и райони, където съм из-
раснала“, написа тя в интернет. Една от най-богатите аме-
риканки е родена от бедна майка в Мисисипи и е расла в 
Милуоки и Тенеси.

Целта й е да осигури храна на най-засегнатите от криза-
та в САЩ, включително на деца, които разчитат на училищ-
ните обеди, както и на семейства с ниски доходи, възраст-
ни хора и безработни.

„Още помня как израснах с майка си в Милуоки, поняко-
га ни трябваше помощ само за да оцелеем“, пише Уинфри.

„Бъдете благодарни за това, кое-
то имате, и бъдете готови да го 
споделите, когато дойде вре-
ме. Сега просто сме щастливи, 

че сме заедно и всички са здрави и в без-
опасност. Кой се интересува от другите 
неща?“. Това заяви Мишел Обама по по-
вод извънредната ситуация в САЩ зара-
ди коронавируса. Бившата първа дама 
даде интервю по телефона за Елън Де-
дженеръс, в което разказа какво прави, 
докато си стои със семейството вкъщи.

По думите й, сега е времето, в което 
всеки трябва да подходи отговорно към 
себе си и да не взима лекомислени реше-
ния.

Съпругата на Барак Обама изтъква, че 
дъщерите й са се прибрали вкъщи и вече 
са на лекции онлайн.

Дрейк разтопи сърцата на милионите 
си последователи със снимка в Instagram.

Светещи зелени микроби, които бяха иден-
тифицирани в богати на минерали вулка-
нични скали дълбоко под океанското дъно, 

може да се окажат от решаващо значение за от-
криването на живот на Марс,

Екип, воден от Йохеи Судзуки, засне как свете-
щи в зелено бактерии съществуват в „глинените 
жилки“, богати на желязо, открити на 122 м под 
океанското дъно. За да бъде онагледено тяхно-
то присъствие, Судзуки е бил принуден да среже 
пробите на изключително тънки пластове. След 
което организмите са били третирани с оцвети-
тел, за да се прояви тяхната ДНК под микроскоп.

От НАСА увериха, че ще се опитат да идентифи-
цират тези организми на Марс по време на бъде-
щата мисия на марсохода „Пърсивиърънс“.

Даниел Радклиф и приятелката му Ерин Дарк 
в момента са в изолация и се чувстват много 
добре. Те били благодарни, че нямат деца, 

които да се налага да забавляват, докато стоят по 
цял ден вкъщи.

Актьорът от филмите за Хари Потър призна-
ва, че двамата с Ерин не са напускали дома си в 
Ню Йорк от повече от седмица. Искало им се е 
да имат куче, за да имат извинение да излязат на 
разходка, но били щастливи, че нямат дете точно 
сега.

„И двамата сме в ситуацията, в която никога не 
сме били по-благодарни, че нямаме дете, но и 
по-раздразнени, че нямаме куче. Но като цяло, в 
сравнение с повечето хора, ние сме много, много 
добре“, съобщава Радклиф пред „Vulture“.

Светещи микроби могат 
да открият живот на Марс

Даниел Радклиф: Радвам 
се, че нямам деца!

Опра Уинфри 
дарява  
$10 млн. на 
бедни за храна
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33
-годишната актриса и 
певица Линдзи Лоън по-
стна в социалните мре-
жи 30-секунден клип, на 

който се виждат заглавия от пресата и 
коментари от новините, които описват 
нейния живот и това, което й се е слу-
чило в последните 20 г.

Това странно видео накара фенове-
те да мислят, че така Линдзи съобща-
ва, че се връща под светлината на про-
жекторите. Линк към публикациите 
обаче издава, че тя рекламира новия 
си сингъл.

Все още няма информация какво ще 
е заглавието и кога точно излиза пе-
сента, но това е първата самостоятелна 
песен на звездата от 12 години насам.

От 2016 г. Лоън се занимаваше с биз-
нес - отвори няколко нощни клубове в 
Гърция. Но преди няколко месеца тя 
призна, че мисли да се завърне в САЩ.

П
ринц Хари бил развълну-
ван, че с Меган са се пре-
местили в Лос Андже-
лис, но в същото време 

се чувствал виновен, че изоставил 
кралското семейство точно когато 
има пандемия от коронавирус.

Скоро стана ясно, че бащата на 
Хари и Уилям, принц Чарлз, е диаг-
ностициран с COVID-19, но симпто-
мите му били леки и той вече е до-
бре.

След като обявиха, че напускат 
кралското семейство, Хари и съпру-
гата му отидоха да живеят в Канада, 
но се преместиха в Лос Анджелис, 
защото там имат повече възмож-
ности за работа, а и майката на Ме-
ган е там.

„Те са позитивни за бъдещето си. 
Вълнуващо е за тях да отбележат 
края на преходния период и нача-
лото на нова глава в живота им“, каз-
ва източник на „People“.

П
ринц Хари бил развълну-

Принц Хари страдал за баща си

След 12 г.: Линдзи Лоън с  
нова песен Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън се за-

върнаха в родната Америка, след като бяха 
поставени под карантина в Австралия. Два-

мата бяха първите известни личности, които съ-
общиха, че са се заразили с новия коронавирус. 
Ханкс беше в страната, за да снима нов биографи-
чен филм за Елвис Пресли.

Актьорът публикува съобщение в социалните 
мрежи, в което пише, че той и съпругата му вече 
са у дома. Том напомни на почитателите си, че 
сега е много важно да спазват социалната изола-
ция и да си стоят вкъщи. Ханкс благодари на всич-
ки, които са се грижили за него и Уилсън по време 
на престоя им в Австралия.

Том Ханкс и Рита Уилсън 
вече са у дома

Джим Кери за 
скуката при 
изолацията: 

Пуснете брада

К
акви ли не идеи ражда скуката по време на со-
циална изолация заради коронавируса? Едни 
се показват без грим, други качват детски сним-
ки, трети правят селфита с маски и предпазни 

костюми. Така например актьорът Джим Кери, който от 
известно време не работи, обяви, че няма да се бръсне 
до края на стоенето му вкъщи.

„Ден първи: Започвам да си пускам брада до момен-
та, в който пак ще се върна на работа. Ще публикувам 
снимки периодично, за да можете да се наслаждавате 
на тази лишена от смисъл трансформация. По принцип 
се опитвам да се движа по „режещия ръб на хумора“. 
Сега ще завладея и „нережещия ръб“. Присъединете се 
и вие!“, написа той в своя профил в Twitter.

Красивата дъщеря на легендарната Синди 
Крауфорд подготви изненада, като основа 
литературен клуб в Инстаграм, за да контак-

тува с хора по време на самоизолацията заради 
коронавируса.

„Знам, че сега всички се чувстваме изолирани, 
затова се опитах да измисля лесен начин да оста-
нем във връзка“, написа 18-годишният супермо-
дел.

„Реших да основа литературен клуб. Аз чета 
много, но бих искала да обсъждам прочетеното. 
Затова всяка седмица ще предлагам книга, а след-
ващата ще каня гост - понякога приятел, писател... 
Така ще обсъждаме книгата на седмицата“, допъл-
ни тя.

Първата книга за обсъждане ще бъде „Нормал-
ни хора“ от Сали Руни. Именно нея чете сега Кая 
Гербер.

Манекенката Кая Гербер 
основа литературен клуб
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Г
оляма част от островите на пла-
нетата са необитаеми. Там няма 
питейна вода, пространството е 
малко и обикновено няма какво 
да се яде. На тези места скалите 

са покрити с дебел слой птичи изпражне-
ния, в пясъка са скрити яйца на гигантски 
костенурки, а по дивите плажове се носят 
милиони раци. Острови, на които живеят 
кенгура, тюлени, пингвини и маймуни, но 
няма и следа или е сведено до минимум 
човешкото присъствие.

Недостъпен и в хватката на вечни ледо-
ве, остров Врангел в Русия е удивително 
късче земя. Климатът тук е безпощаден, а 
природата – поразителна. Островът не е 
голям – само 150 км дълъг и 75 км широк.

През 1849 г. англичанинът Хенри Келът 
доплавал случайно на малкия остров бли-
зо до Чукотка. Той го кръстил в чест на ко-
раба си „Джералд“. Дивата природа отка-
зала Келът да продължи и той се върнал, 
без да знае, че зад себе си е оставил ос-
трова, който в бъдеще щял носи името 
Врангел.

Малко по-късно корабът „Нил“ допла-
вал с американския ловец на китове и пъ-
тешественик на борда Томас Лонг. Той бил 
слушал за

легендарната експедиция
на руснака Фердинанд Врангел и ведна-
га щом зърнал късчето земя, му дал име 
- „Врангел“.

Остров Врангел е най-отдалечената се-
верна точка в Русия. Намира се в Север-
ния ледовит океан и от 2004 г. насам е под 
закрилата на ЮНЕСКО. На него се срещат 
толкова много редки животни и растения, 
колкото на никой друг арктически остров 
в света. Истинските господари на острова 
са моржове, полярни мечки и гъски.

Остров Кенгуру е третият по големи-
на австралийски остров след Тасмания и 
Мелвил. На него се намира национални-
ят парк Флиндърс Чейс. Най-разпростра-
нените обитатели на острова са кенгура, 
морски лъвове, ехидни, гущери, опосуми, 
пингвини, валаби, черно какаду, коали.

Остров Флореана
пък е шестият по големина остров в ар-
хипелага Галапагос, но по красота по ни-
какъв начин не отстъпва на останалите. 
Основните обитатели на острова са розо-
ви фламинго, морски костенурки, морски 
лъвове и морски птици. Там се намира и 
„Короната на дявола“ – подводен вулка-
ничен кратер, идеално място за гмурка-
чи. По плитчините изобилства от морски 
звезди и тропически риби. Извън обхвата 

на кратера се срещат и по-големи риби – 
акули, скатове, риби лъч.

От април до август птици от Африка, 
Азия и Австралия населяват индонезий-
ския остров Дуа, а сред постоянните оби-
татели са черноглави ибиси, розови ло-
патарки, сиви щъркели и бели чапли. До 
резервата, който се намира в залива Бан-
тен, при устието на река Сенанг, може да 
се стигне с лодка от град Бантен, който е 
разположен на 100 км от Джакарта, Индо-
незия. Също така птичият резерват може 
да се посети и като екскурзионен тур от 
Западна Ява.

Един мъничък, по-малък от километър 
по дължина, скалист и безлесен

остров Меркурий
в Намибия, е покрит с дебел слой птичи 
изпражнения и е обсипан с десетки пе-
щери. Дом е на застрашените африкански 

пингвини, кралски корморани и други де-
сетки хиляди птици. Там птиците могат да 
гнездят необезпокоявани и без страх от 
хората, срещат се само мирни биолози и 
орнитолози.

Никой не вярвал за съществуването на 
гигантските варани на остров Комодо в 
Индонезия, докато в началото на мина-
лия век холандски естественици не до-
несли кожи от два мъртви гущера. Гигант-
ските влечуги са с дължина до 3 м на тегло 
достигат около 100 кг и се хранят с елени 
и глигани.

Островът на птиците е най-северни-
ят остров на архипелага Сейшели. Името 
си (Bird Island) получава, защото мигри-
ращите птици го ползват като „спирка“ на 
дългите си полети. Всяка година през ме-
сеците октомври-ноември и април-май 
стотици хиляди морски рибарки, лясто-
вици, файтони и бързолети кацат на скал-

ния остров.
Крайбрежните води на острова са дом 

на редки морски костенурки. Там обитава 
и най-голямата морска костенурка в света 
на име Есмералда, която много обича ба-
нани. Тя е вписана в Книгата на Гинес, за-
щото живее повече от 150 години и тежи 
около 300 кг.

Остров Магдалена
се намира в близост до Пунта Аренас, 
Чили. Повече от 60 000 двойки пингвини 
доплуват до него в края на октомври, а 
през декември имат и потомство. Подоб-
но на големи мравки, пингвините покри-
ват острова като килим.

Не се притесняват от туристи, разхож-
дат се сред тях, без да им обръщат особе-
но внимание.

Над 75 000 тюлени обитават малкия ос-
тров в залива Фолс Бей, на половин час 
път от Кейптаун. Тези симпатични създа-
ния обичат да се припичат на гранитните 
скали, стърчащи на 5-6 м над морската по-
върхност. В разгара на размножителния 
им сезон островът е заобиколен от „пръс-
тена на смъртта“. Много рано сутрин, при 
изгрев слънце, големите бели акули плу-
ват близо до дъното, криейки се в мътната 
придънна вода, изчаквайки плуващите по 
повърхността тюлени да започнат да се 
прибират от нощния си риболов...

Малкият остров на маймуните се нами-
ра на няколко километра от крайбрежния 
град Ня Чанг във Виетнам.

Островът е превърнат 
в парк с алеи

статуи и гъста растителност, където мно-
гобройните белоглави маймуни могат 
да живеят необезпокоявани. На острова 
е направен и цирк, където редовно има 
представления, включващи кучета, май-
муни, слонове и мечки.

До него се стига с малка лодка или с 
кану и се преминава през пещерата Луон 
(Тунел). Нюансите на синьото в тази по-
затворена част от залива са тюркоазени. 
Щом обаче усетят пристигането на тури-
стите, стотици маймуни се стичат да ги 
посрещнат, люлеейки се умело по клони-
те на дърветата.

Островите, които 
принадлежат само 
на животните
Никой не вярвал в съществуването на 

гигантските варани на остров Комодо в Индонезия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Остров „Магдалена“

Остров на тюлените

Остров „Флореана“

Остров „Кенгуру“Остров „Меркурий“

Снимки: wikipedia
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