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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
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Писал съм много пъти, че Доналд Тръмп 
всъщност иска да е Бойко Борисов - да казва и 
разпорежда той кое, как и кога да се случва във 
всички сфери на държавата. На Борисов номе-
рата минават, защото управлява пост-комунис-
тическа държава със слаби институции и почти 
липсващо гражданско общество. А и по закон 
има доста повече правомощия (плюс тези, кои-
то сам си е присвоил). Медиите рядко му опо-
нират, а ако прекалят - близки до него дебели 
депутати ги купуват.

В САЩ обаче тези номера трудно минават, 
макар че виждаме сериозна ерозия в институ-
циите, правилата по които работят и обществе-
ните нагласи през последните 4 години.

Последното желание на Тръмп изглежда е да 
бъде крал - нещо, от което американците са се 
откъснали с революционната война през 1783 г.

След като седмици наред обясняваше как гу-
бернаторите трябва да вземат решение дали и 
как да затворят бизнесите в щатите и да наре-
дят на хората да си останат по домовете, сега 
Тръмп иска да е този, който да реши кога жи-
вотът там да се върне към някаква нормалност. 
Разбира се, сега броят на новозаразените на-
малява, а в обществото се увеличава недовол-
ството от стриктните мерки.

Досега Тръмп се представяше като просто 
помощник на щатите в усилията им да се борят 
с COVID-19 и отказваше да поеме отговорност 
за късния старт на ограничителните мерки и 
липсата на достатъчно тестове и предпазни об-
лекла и консумативи. Сега Тръмп иска да е голе-
мият победител в битката, извоювана от мест-
ните и щатски власти.

Истината е, Тръмп напира да задейства ико-
номиката още преди мерките за ограничаване 
на епидемията да са дали съществен резултат, 
защото икономическата катастрофа не вещае 
нищо добро за него на президентските избори 
през ноември. Губернаторите смятат спасява-
нето на живота на хората за по-важно от иконо-
мическите показатели.

„Президентът на Съединените щати има 
главната дума - каза Тръмп на пресконферен-
цията си в Белия дом в понеделник вечерта. - Те 
(губернаторите) не могат да направят нищо без 
одобрението на президента.“

Запитан кои членове от конституцията му 
дават право да пренебрегне желанието на ща-
тите, ако те искат карантината да продължи, 
Тръмп с присъщия му апломб отговори: „Много 
членове“, но не посочи нито един. „Когато някой 
е президент на САЩ, неговата власт е абсолют-
на“, подчерта той.

Ако не беше въпрос на живот и смърт, това 
щеше да е наистина смешно. Този самозабра-
вил се полуидиот, роден при щастливи обстоя-
телства и станал президент с помощта на чужда 
държава, за пореден път е решил, че правилата 

не важат за него.
Най-остро се опълчи губернаторът на Ню 

Йорк Андрю Куомо. „Ние нямаме цар, имаме 
президент“, отвърна той. Куомо предупреди, че 
преждевременното отваряне на икономиката 
не само може да доведе до още много смърт-
ни случаи от коронавируса, но и до конститу-
ционна криза, в каквато страната не е изпадала 
от десетилетия.

Куомо се зарече да се противопостави на 
всяко решение на Тръмп за отмяна на каран-
тината и деблокиране на икономиката, защото 
това ще бъде ужасно за страната.

А бащите на нацията са имали предвид опас-
ността точно от такива индивиди, когато са пи-
сали констутицията и са определяли федера-
листичното начало на държавата."Разделението 
на властите и федерализмът не са някакви мух-
лясали принципи, измислени да задоволя-
ват бунтуващи се аристократи“, отбелязва „Ню 
Йорк таймс“ по повод желанието на Тръмп да 
изземе функциите на губернаторите.

И за да смени темата и прехвърли вината на 
някой друг - на следващия ден Тръмп реши да 
прекрати финансирането на Световната здрав-
на организация. Ясно е, че СЗО не даде пер-
фектния първоначален отговор на епидемията 
и са нужни реформи. Но организацията е дока-
зала през годините колко е ефикасна в борба-
та със световни епидемии. Истината е, че Тръмп 
търси всякакви начини да отклони вината за 
първоначалното си пренебрежително отноше-
ние към коронавируса като заплаха за амери-
канците и икономиката на САЩ. Но задължени-
ето да подготви страната за епидемията не е на 
СЗО, а на американския президент. И той още от 
ноември м.г. имаше на разположение доклади 
на разузнаването, които предупреждаваха за 
опасността и последствията от тази пандемия. 
Но за Крал Тръмп това нямаше значение - виру-
сът беше омаловажаван седмици наред, което 
коства много животи.

И за капак стана ясно, че Тръмп е поискал 
на чековете за помощ от $1,200 да бъде изпи-
сано неговото име - нещо, което никога досе-
га не се е случвало в историята на тази страна. 
Това изглежда ще забави помощта за тези, кои-
то ще я получат по пощата. И само да припомня 
още едно правило за разделението на власти-
те в САЩ - Конгресът, а не президентът решават 
как да се разпределят парите на държавата. Но 
Крал Тръмп иска да вижда името си навсякъде 
- от сгради до чековете с парите на данъкопла-
тците. Но всички виждаме, че кралят е гол.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Крал Тръмп - президентът 
иска правомощия, които няма

https://www.facebook.com/milanabash78


15 - 21 април 2020 г. 3

https://www.lendlink.us/


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

15 - 21 април 2020 г.4

В
ластта в България реши да за-
почне масови тестове на бъл-
гарските граждани за коро-
навирус. Новината съобщи 
здравният министър Кирил 

Ананиев. Според него това ще позволи 
да бъде обхваната по-голяма част от на-
селението на България.

„Имаме 20 000 PCR теста, очакваме 
още доставки и дарения. Това е пътят, по 
който ще вървим - масово тестване“, каза 
Ананиев. Той придружаваше премиера 
Бойко Борисов по време на проверка в 
една от поликлиниките в Банско.

Курортното градче беше първото, чи-
ито жители бяха подложени на масово 
тестване, което започна преди месец. 
Във вторник бяха представени първите 
резултати, които показаха, че около 8% 
от тестваните граждани са заразени с ко-
ронавирус. Досега в Банско са изслед-
вани 334 души, от които 28 са дали по-
ложителен резултат. Главният държавен 
инспектор д-р Ангел Кунчев обясни, че 
с активна инфекция са само трима, с из-
карана вече инфекция са 17 души и със 
сравнително скоро прекарана инфекция 
са 8 души.

Според него данните показвали, че 
циркулацията на вируса 

не може да бъде спряна, но
може да се ограничи заразата

така че това разпространение да бъде 
възможно най-ниско.

„Има дрехи, има максимално предпаз-
ни средства, работят в пълен обем, така 

че масово да се тестува градът, както и 
съседният - Разлог“, заяви Борисов. „Цел-
та е догодина пак да е пълен курортът“.

„Имаме над 20 000 PCR теста, още ча-
каме, платили сме на Южна Корея, за-
щото казват, че оттам са най-хубави, 
отворихме нови лаборатории, действа-

ме“, заяви Борисов.
Здравният министър уточни, че по 

сметката на здравното министерство 
от дарения вече са събрани над 4 ми-
лиона лева, които ще бъдат използвани 
и за предпазни средства, и за тестове.

„Днес излезе докладът на Европей-
ския център за превенция и контрол на 
заболяванията, в който се посочва, че 
България, благодарение на тези мер-
ки, които предприе, е на първо място 
по най-малък брой заболели и на тре-
то място на починали на 100 000 души“, 
обясни Ананиев.

Междувременно бе съобщено, че се 
въвежда нова забрана в България – да 
се напускат областните градове по Ве-
ликден. Премиерът Борисов пък обя-
ви, че неговата единствена задача е да 
опази българите живи. „Задачата ми е 
да ви опазя живи - край!“ - лаконичен 
беше премиерът Бойко Борисов. „Всич-
ки мои колеги, които се правеха на ба-
баити, сега като хилядите трупове ги 
слагат по найлонови чували и няма 
къде да ги погребат, ние, Господ да е 
с нас (б.р. - прекръства се), така да ми-
нем“, каза той.

Започва масово тестване 
на българите за коронавирус

X„Задачата ми е да ви опазя живи“, обяви Бойко Борисов

Кирил АнаниевБойко Борисов

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Л
идерът на „Атака“ Волен Си-
деров бе задържан за 24 
часа малко след като се яви 
на разпит в СДВР.

Това стана няколко часа 
след като той бе обявен за общодържав-
но издирване, за да му бъдат повдигна-
ти обвинения. Прокуратурата се захва-
на с политика, след като преди дни той 
призова всички да отидат на църква за 
Великден, въпреки че Националният 
оперативен щаб и властта поискаха от 
българите да си останат вкъщи заради 
заплахата от коронавирус.

Сидеров бе привикан в СДВР и ден по-
рано. Там обаче той отказа да предоста-
ви лични документи с обяснението, че 
бил призован като свидетел, а разслед-
ващият полицай опитал да му повдигне 
обвинения. Сидеров си тръгна, а след 
това бе разпоредено принудителното 
му довеждане. В сряда обаче полицията 
не го е открила на нито един от извест-
ните му адреси. Затова бе обявен за из-
дирване.

Сидеров е разследван за подбудител-
ство към престъпление заради призива 
му хората да излязат масово на Велик-

ден и да покажат, че Бог е над Мутаф-
чийски. Това изявление все още стои на 
фейсбук страницата на политика.

В предаване на партийната телевизия 
„Алфа“ Сидеров заяви: „Моят избор е да 
отидем и да покажем на деня Възкресе-
ние Христово, Великден, както го нари-

ча народът, да отидем, да излезе наро-
дът, аз бих искал

народът да излезе и да 
отпразнува тоя празник

като народ. И да каже: За нас не е важен 
ген. Мутафчийски, щабът или някакви 

измислени герои от властта, за
нас е важно ние да се поклоним на 

Господа и да кажем „Христос Возкресе“.
Лидерът на „Атака“ ще бъде обвинен 

и в опит да попречи да му се връчи при-
зовка. Срещу него е образувано и трето 
дело – за заплаха срещу разследващи. 
То е заради две изказвания:

„Правете си сметката, тези, които сега 
се готвите да ми повдигнете обвинение, 
колко време ще живеете!“ и „Тези, кои-
то сте приели сега да действате срещу 
мен, няма да ви бъде!“ Думите са изре-
чени, след като политикът обяснява как 
двама прокурори, които са му повдига-
ли обвинения през годините, са почина-
ли от болест.

През годините Сидеров регулярно 
предизвиква скандали. Последното му 
изстъпление беше миналата година в 
изборната нощ на местните избори, ко-
гато той бе кандидат за кмет на София 
и се опита да нахлуе в столичната зала 
„Арена Армеец“, но не го пуснаха. Пре-
ди това се държа скандално и в ефира 
на БНТ, заради което бе обявен за пер-
сона нон грата в обществената телеви-
зия.

Нова серия със Сидеров: 
Издирван, обвинен и задържан
XЛидерът на „Атака“ е разследван заради призива му да се отиде масово на църква на Великден

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Пуснаха Нено Димов  
под домашен арест

Специализираният наказателен 
съд пусна бившия екоминис-
тър Нено Димов под домашен 

арест. Той е с обвинение за водна-
та криза в Перник и престоя повече 
от три месеца зад решетките. Според 
магистратите няма реална опасност 
Димов да се укрие.  Съдът обаче пре-
цени, че е налице, макар и в много 
ниска степен, реална опасност от извършване на престъпление.

Десетки лекари ръкопляскаха 
на хората вкъщи

Десетки лекари в различни гра-
дове на България излязоха 
пред болниците и ръкопляска-

ха на българите, които се вслушват 
в призивите им и си остават вкъщи. 
„Бъдете и Вие отговорни и солидар-
ни, останете си вкъщи! Благодарим 
Ви!“, написаха медиците от УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов“ във Facebook. В акци-

ята се включиха и колегите им от Военномедицинска академия. В своето видео 
медиците се обърнаха към всички с думите: „Благодарим ви, че останахте вкъ-
щи!“.

Министърът на икономиката 
под карантина
Първи министър под 14-днев-

на домашна карантина заради 
коронавируса. Министърът на 

икономиката Емил Караниколов ще 
трябва да остане изолиран, след като 
се завърна от Обединените арабски 
емирства. Той пътува до там, за да съ-
проводи самолета с 32 тона храни, 
дарение за ОАЕ от български фир-
ми. Пратката съдържаше зеленчуци, 
месо и млечни продукти, които бяха доставени на 13 април на международното 
летище в Абу Даби. В замяна ОАЕ предостави на България 15 тона медицински 
консумативи.

Голям пожар горя  
в магазин в Бургас

Голям пожар горя в магазин „Зора“ 
в Бургас. Според първоначални-
те данни жертви на огнената сти-

хия няма, но е унищожена техника на 
огромна стойност, помещенията също 
са тежко пострадали. По първоначални 
информации пламъците са тръгнали от 
склада минути преди 15 ч. днес, вероят-

но - от късо съединение. Служителите са успели да се евакуират навреме, няма 
пострадали.

Президентът поиска план  
за излизане от кризата
Държавата и експертите да изгот-

вят план за излизане от кризата 
чрез активна програма за тестване 

на населението. Това препоръча прези-
дентът Румен Радев като мярка за посте-
пенно излизане от кризата и извънред-
ното положение. Президентът начерта и 
мерките, които трябва да се вземат, като 
прогнозира, че ако не се направи план, 
сме заплашени от втора вълна на заболеваемост от коронавирус. „Свалянето на 
мерките не трябва да става изведнъж. Трябва да се позоваваме на разума на бъл-
гарите, който те проявяват. Да не се насажда страх и паника“, призова той.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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BG продукти в големите магазини – 
властта и веригите в спор

Б
ългарското правителство и 
големите търговски вериги в 
страната влязоха в спор зара-
ди искането на властта да оси-
гурят площ за продажба на 

българска продукция. Магазините бяха 
задължени да направят това с решение 
на правителството, обяснено като по-
мощ за българските производители по 
време на кризата, породена от заразата 
от коронавирус.

От 13 март България е в извънредно 
положение, а в събота здравният ми-
нистър Кирил Ананиев издаде заповед, 
с която от 16 април до второ нареждане 
се затварят всички кооперативни и цвет-
ни пазари в страната.

Постановлението на правителство-
то задължава всяка търговска верига да 
отдели площ, „достатъчна за излагане 
и продажба на съответните продукти“, 
както и самите стоки да бъдат обозна-
чени по начин, „по който да е видно, че 
предлаганите продукти са регионално 
производство“.

Сред продуктите, които ще имат га-
рантирано място в големите вериги, са 

мляко и млечни продукти от българско 
сурово мляко, риба и рибни продукти, 
прясно месо и яйца, пчелен мед и прес-
ни сезонни плодове и зеленчуци.

Решението на правителството бе по-
срещнато с остра критика от страна на 
големите вериги.

„С приетото постановление не се уве-

личават българските стоки в търговски-
те вериги. С него

държавата само 
преразпределя пазара

между българските производители, 
като дава предимство на едни произво-
дители за сметка на други. Преразпреде-

лянето на пазара се прави не на база ка-
чество и цена на стоката, а в зависимост 
от местоположението на производите-
ля“, се казва в общото изявление на ве-
ригите Billa, dm, Kau�and, Lidl, ProMarket, 
T-MARKET, „Аванти“ и „Фантастико“.

„Ние вярваме, че свободният пазар, 
конкуренцията и сътрудничеството за-
щитават най-добре интересите на потре-
бителите и икономиката на България - 
другото видяхме, че не работи, или нека 
открито се върнем в социализма, водени 
от министър Танева“, се казва още в по-
зицията на търговските вериги.

Според земеделския министър Десис-
лава Танева, чиято е идеята за въвежда-
нето на мярката, целта е по този начин 
„да се запази поминъкът“ на малките и 
средни производители, които са потър-
певши от ограничителните мерки зара-
ди пандемията от COVID-19.

Според търговските вериги постано-
влението създава и предпоставка за ко-
рупция заради неясни изисквания в него 
като „достатъчно място“ и „по подходящ 
начин“, които подлежат на тълкуване и 
различна интерпретация.

XТърговците обвиниха правителството в корупция и опит за връщане в социализма

https://ordtrans.com/
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ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА
„Дойче веле“

А
ко се сбъдне оптимистична-
та прогноза на главния здра-
вен инспектор да не бърза-
ме да отменяме морските 
почивки през юли и август, 

концесионерите на плажове ще трябва 
да се захванат с местенето на чадъри и 
шезлонги на приемлива дистанция. Това 
е новото нормално в условията на пан-
демия от коронавирус. Но независимо 
от оптимизма на д-р Ангел Кунчев, как-
вото и да мисли властта в България по 
въпроса за разхлабване на мерките, тя 
едва ли ще го каже публично. Не и пре-
ди да е минал април, за когато е прогно-
зиран пик на заразените. А и точно сега 
подобно говорене би имало демобили-
зиращ ефект върху гражданите.

Има ли план за 
облекчаване на мерките?

В зависимост от априлските съби-
тия, управляващите са подготвили три 
сценария за провеждане на парада за 
Гергьовден. Дано имат толкова и за об-
лекчаване на извънредните мерки. Пре-
миерът Борисов призова българите да 
покажат „самодисциплина в тия една-

две седмици след Великден“, за да се 
мисли след това за смекчаване на огра-
ниченията. Но не спомена конкретни 
срокове кога може да се случи рестар-
тът.

Макар миналата седмица вицепре-
миерът Томислав Дончев да заяви, че 
все още няма яснота кога ще се преми-
не към по-лек режим, вече е известно, 
че това се обсъжда. Най-неотложните 
мерки са свързани с отварянето на учи-
лищата, университетите и детските гра-
дини, очаквано през май. В някои ев-
ропейски страни като Австрия, Дания 
и Норвегия вече обявиха кога ще възо-
бновят занятията. Гърция и Португалия 
също смекчават мерките през май.

Що се отнася до България, темпове-
те, с които се развива заразата, позво-
ляват да работят не само магазините за 
хранителни стоки, но и тези извън моло-
вете - за електроуреди, дрехи, резерв-
ни части, автомивки, работилници и пр. 
Разбира се, при спазване на изисквани-
ята за дезинфекция и предпазни сред-
ства. Пазарите на открито също все още 
работят. Но от 16 април, в навечерието 
на Великденските празници, ги затварят 
за неопределено време.

Характерно за държавите, в които се 

планира поетапно разхлабване на мер-
ките, е провеждането на масово тест-
ване. В България такъв масов скрининг, 
който да стане база за епидемиологичен 
анализ, беше обещан след пика през ап-
рил - тоест чак през май. В началото на 
втория месец в извънредно положение 
осигуряването на достатъчни количе-
ства тестове си остава проблематично. 
Въпреки че „като циганета се молим за 

тестове да намерим“, както заяви пре-
миерът. От вчера поне в Банско започ-
на масово тестване с доставените около 
6000 бързи теста.

Какъвто и да е 
следващият етап

Засега щабът и правителството при-
зовават единствено към постоянство в 
изолацията. Без да разкриват плановете 
си за поетапно връщане към (нова) нор-
малност. Но какъвто и да е следващият 
етап, отсега е ясно, че ще изисква ресурс 
на МВР. А недостигът на полицаи в сис-
темата е проблем от години. Разхлабят 
ли се мерките, униформените ще тряб-
ва да вършат много повече от сегашно-
то патрулиране по входовете и алеите 
на парковете.

Със Закона за извънредното поло-
жение на армията бе разрешено да съ-
действа на МВР „за налагане на мерки 
за предпазване, ограничаване и прео-
доляване на последиците от заразата“. 
За целта бяха спрени военните занятия, 
както и участията на български военно-
служещи в мисии зад граница. Засега во-
енните все още си седят в гарнизоните. 
Напуснат ли ги, няма да е добър сигнал.

В България: Скоро пак на работа,  
а през лятото даже на море?

XКаквото и да мисли властта в България по въпроса за разхлабване на 
мерките, едва ли ще го каже публично. Ето какво се знае до момента

https://taniasells.com/
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ПОЛИНА ПАУНОВА
„Свободна Европа“

З
ащо България не открива дос-
татъчно заразени с новия 
COVID-19? Докато в други евро-
пейски страни с подобна големи-
на на населението случаите са в 

хиляди, то в България те все още само сто-
тици. Според едни експерти причината е, 
че епидемията в страната още не се е раз-
гърнала. Според други обаче не се правят 
достатъчно тестове, т.е. заразените са по-
вече, но те не са „хванати“ от системата.

До вторник сутринта доказано заразе-
ните в България са почти 700, а смъртни-
те случаи са 35. Страната е в извънредно 
положение от 13 март. Забранени са посе-
щения на заведения, работа на магазини в 
търговски центрове, разходки в паркове. 
Носенето на маски вече е задължително.

За да бъде установен по-голям брой за-
разени с новия коронавирус, е нужно да 
се правят масови тестове. В тази посока е 
една от основните препоръки на Светов-
ната здравна организация (СЗО).

Националният оперативен щаб за борба 
с коронавируса и правителството твърдят, 
че спазват указанията на организацията. 
На този фон обаче регионалните здравни 
инспекции (РЗИ) официално твърдят, че не 
тестват за COVID-19 дори най-тесния кръг 
на доказано инфектираните – техните се-
мейни партньори. Това признание влиза в 
противоречие с указанията, издадени от 
главния санитарен инспектор д-р Ангел 
Кунчев.

Няма официално съобщение за липса 
на тестове, но в свои последователни из-
казвания министър-председателят Бойко 
Борисов говори точно за това.

Има или няма тестове?
„PCR тестовете ги няма никъде, няма от-

къде да се купят. По 1000, по 2000, по 5000 
съумяваме да ги снабдяваме“, каза Бори-
сов на 8 април по време на брифинг пред 
журналисти. „Вижте колко време Европей-
ската комисия не може да ни достави един 
милион тестове, за които си плащаме“, до-
бави тогава Борисов.

Ден по-късно премиерът отново комен-
тира същата тема: „Като циганета се молим 
за тестове да намерим. Казвам „циганета“ 

в добрия смисъл на думата". Според обяс-
ненията му България търси тестове „от по-
мощни държави“, но успехът в това начи-
нание е малък.

В същото време обаче частните лабо-
ратории правят на всички желаещи PCR 
тестове. Това е т.нар. бавен тест, който се 
прави с взимане на назален секрет и на 
който се доверяват за установяване на 
COVID-19 българските и световните екс-
перти.

Цената в различните лаборатории ва-
рира между 100 и 150 лева, а проблем със 
снабдяването няма. До момента в лабора-
тория „Рамус“ в София например са напра-
вени около 5000 теста. „Досега не сме ос-
тавали без тестове – поръчваме, докато не 
е свършила старата партида, идва новата 
и продължаваме работа“, каза пред Сво-
бодна Европа управителят на „Рамус“ доц. 
Росен Михайлов. Той уточни, че навсякъде 
има забавяне на заявките за PCR тестове, 
но генерален проблем с липсата им няма.

Защо тогава в държавните лаборатории 
се обработват малък брой проби, а преми-
ерът твърди, че PCR тестове няма?

„Премиерът не е разбран“
Директорът на Националния център по 

заразни и паразитни болести и член на 
Националния оперативен щаб проф. То-
дор Кантарджиев каза пред Свободна Ев-
ропа, че „в България тестове има“. И про-
дължи отговора си с въпрос: „Някой казал 
ли е, че няма тестове в държавните лабо-
ратории?“.

На уточнението, че това казва преми-

ерът Борисов, Кантарджиев коментира, 
че министър-председателят не е разбран 
правилно от журналистите, защото Бъл-
гария не успява да намери „достатъчно 
качествени бързи тестове, каквито няма 
никъде по света“. Бързи са т.нар. сероло-
гични тестове, т.е. кръвни тестове за ан-
титела, които показват или наличието на 
активна инфекция, или минала среща на 
организма с вируса.

Националният оперативен щаб обаче 
говори за PCR тестове. По думите на проф. 
Кантарджиев „нямаме проблем с тези те-
стове, още повече, че чакаме много от 
една държава, която е най-големият про-
изводител на тестове“. Става дума за обя-
вената на 10 април от Министерски съвет 
поръчка за 30 хиляди PCR теста от Южна 
Корея.

Все пак проблем има
В крайна сметка обаче проф. Кантар-

джиев признава, че проблем с тестовете 
има, защото някои от пристигналите до 
момента доставки не са били доокомплек-
товани. „Имаше дни, в които се правеха 
ръчно, защото не бяха пристигнали части 
от тестовете. Това забавя работата“, обяс-
ни Кантарджиев.

„Тестовете се състоят от няколко ком-
понента – заради непривичната и нато-
варена ситуация понякога в доставките 
липсват части от тях, после ги чакаме да 
дойдат, а през това време работим с на-
личното“, каза още ръководителят на На-
ционалната референтна лаборатория 
проф. Кантарджиев.

За момента България поддържа в на-
личност между 11 и 12 хиляди PCR теста. 
По данни на Националния оперативен 
щаб всеки ден се обработват по около 
400 проби. Първоначално тази бройка се 
обясняваше с недостатъчния капацитет на 
лабораториите.

На 1 април на брифинг на щаба беше 
обявено, че капацитетът на действащи-
те към онзи момент лаборатории е 1300 
проби за денонощие. Тогава проф. Кантар-
джиев обяви откриването на още лабора-
тории в страната, в белодробната болни-
ца в София, Плевен и др. По думите му със 
започването им на работа обработваните 
проби могат да достигнат 2500–3000 днев-
но.

„Пожелателен капацитет“
„Няма как изобщо да се достигне капа-

цитет от 3000 проби дневно, защото това 
означава за по-малко от седмица да израз-
ходваме целия ни запас от 11  000 теста“, 
коментираха неофициално от Министер-
ството на здравеопазването пред Свобод-
на Европа. „Сметката е лесна – както има-
ме 11 000 бройки и ги попълваме на етапи 
– как да направим 3000 проби на ден?“, до-
пълниха оттам. И уточниха, че „капаците-
тът може да звучи добре, но е пожелате-
лен“.

От министерството отбелязват, че про-
блем с PCR методиката в частните лабора-
тории няма, защото те поръчват по 1000–
2000 бройки. „Това е напълно достатъчно 
за нуждите на лаборатории, които обслуж-
ват хора, които искат да си платят. Т.е. това 
не е масово тестване на всички нуждаещи 
се“. В министерството смятат, че пробле-
мът с тестването у нас е, че държавата по-
ръчва толкова бройки, колкото и частните 
лаборатории. „Това намираме на пазара, 
това поръчваме. Но нуждите, които ние 
обслужваме, са по-големи“, твърдят от ми-
нистерството.

Според тях, когато пристигнат тестове-
те от Южна Корея, ще може да се изследва 
по-наситено. „Дотогава какъвто и капаци-
тет да имат лабораториите, ние няма да го 
запълваме дори на 1/3, защото тестовете 
ще свършат“.

XИма или няма тестове в страната – отговорите са различни

Защо в България не се изследват 
повече хора за Covid-19?

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Б
ългарин, който живее от го-
дини в Китай, предупреди, че 
към чужденците в страната се 
гледа с подозрение и има на-
прежение между тях и китай-

ците.
Това се случва на фона на данните, че 

вирусът се завръща от чужденци, прис-
тигащи в страната. Последните данни 
сочат, че през последните 24 часа в кон-
тинентален Китай са регистрирани 108 
случая на заразени с Covid-19, има и две 
жертви.

Галин Георгиев разказа пред БНР, че 
се усеща дискриминация спрямо чужде-
нците, защото ги „обвиняват“, че докар-
ват отново заразата в страната.

Отскоро издирват 
чужденци

за да им бъдат правени тестове и да им 
се дадат сертификати, които важат за 
една седмица. „Нямаме право да посе-
щаваме хотели и др.“.

Георгиев, който живее от 13 години 
в Китай, сподели, че в страната се усе-
ща притеснение, че заразата може да се 
върне отново. Той е в град на 30 км от Пе-
кин.

„Дори има китайци, идващи си от чуж-
бина, които връщат вируса в страната. 

Върховият пик от заразността е овладян 
и мерките са облекчени... Но има напре-
жение между китайци и чужденци“, раз-
каза той.

Георгиев разказа и че по време на епи-
демията тестовете не са били задължи-
телни и масови за всички, а само за хора, 

които са съмнителни.
„Правеха се тестове на хора с темпе-

ратура – 37,3 градуса и нагоре. Много 
стриктен беше контролът върху темпе-
ратурата. Тя се мереше навсякъде. Така 
опитваха да пресеят хората... Във всеки 
район оставяха по един хранителен ма-
газин, който да работи. Нямахме про-
блеми с изхранването... Те заложиха на 
пълната карантина в рамките на две сед-
мици. Пълна карантина се налага с по-

груби действия.
Китайците са по-покорни и самата им 

власт е на този принцип. За тях не се ока-
за проблем. Въпросът е на психическа 
настройка, защото всичко се променя. 
Хората трябва да разберат, че е времен-
но и е за доброто на всеки“.

Според Георгиев животът не е същият 
и няма да бъде същият.

„Чувства се криза, работим на ниски 
обороти. Всичко се случва постепенно. 
Първо започна да работи онлайн търго-
вията, куриерските доставки, след това 
магазините и складовете започнаха пое-
тапно да отварят... Мои познати с малък 
и среден бизнес споделиха, че не е има-
ло помощ, може би помощта е била за го-
лемите фирми“.

Галин Георгиев поясни, че все още има 
много неясноти и въпросителни.

Той сподели, че може би наближава 
времето, в което със семейството си ще 
се прибере в България. Но сега трябва да 
се изчака, защото транспортните връзки 
са проблемни.

Българинът сподели, че в момента има 
сред хората опасения, че строгите мерки 
и карантината могат да се върнат. През 
официалните медии обаче засега такива 
сигнали нямало, но и там постъпващата 
информация е само от страна на властта.

Североизточната граница на Китай с 
Русия се превръща във фронтова линия 
на битката срещу втора вълна на епиде-
мията от коронавируса, след като нови-
те случаи на заразяване за едно дено-
нощие нараснаха до най-големия брой 
за близо шест седмици. При 90 процен-
та от случаите става дума за хора, прис-
тигнали от чужбина.

След като до голяма степен се пребо-
ри с вътрешното предаване на заразата, 
Китай започна бавно да облекчава огра-
ниченията за придвижването, опитвай-
ки се да върне икономиката в релси. 
Но има опасения, че увеличаването на 
привнесените случаи може да разпали 

втора вълна от Covid-19.
Границата е затворена, с изключение 

за китайски граждани, а шосето през 
града е останало една от малкото въз-
можности за хората да се приберат у 
дома, след като Русия спря полетите 
до Китай с изключението на тези, кои-
то евакуират хора. Улиците на Суйфън-
хъ бяха пусти в неделя вечерта заради 
ограниченията за придвижване и съби-
рания, обявени миналата седмица. Тога-
ва властите взеха превантивни мерки, 
подобни на наложените в Ухан, цен-
тралния китайски град, откъдето след 
първата си поява в края на миналата го-
дина пандемията тръгна по света.

Българин в Китай: Масово издирват 
чужденци, за да ги тестват
X„Усеща се напрежение между китайци и хора от други държави, страхуват се от връщане на заразата“

На границата с Русия: Битката срещу втората вълна в Китай

Снимкa: Wikimedia

Галин Георгиев

Снимкa: bTV

Снимкa: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
акто в САЩ, Испания и Ита-
лия, така и в Германия българ-
ски лекари са на първа линия 
в битката срещу коронавируса.

123 016. Толкова е броят на 
заразените с коронавирус в Германия 
към 13 април, като те са с 2537 повече в 
сравнение с предишния ден. Смъртните 
случи са 2799. С тези данни страната се 
нарежда на четвърто място в света, ма-
кар и съотношението на заразените към 
починалите с COVID-19 там да е значител-
но по-ниско от това в Съединените щати, 
Испания и Италия.

Иван Димитров е завършил медици-
на в Софийския университет през 2008 г. 
и от 2012 г. е лекар в Германия, като ско-
ро очаква да се яви на изпит за специали-
зацията си по вътрешни болести. Той ра-
боти в болница „Гримен“ към германския 
Червен кръст.

Защитни облекла и 
материали за лекарите

Болницата, в която той работи, е малка, 
в провинция Мекленбург-Предна Поме-
рания. Това е провинцията (заедно с Бре-
мен) с най-малък брой заразени с коро-
навирус - около 600 души. Към момента 
в болница „Гримен“ към германския Чер-
вен кръст все още не е имало пациент с 
доказан коронавирус.

„Имаме специални облекла, но не са 
много. Имаме по-обикновени изолира-
щи облекла, защото при нас така или ина-
че има изолирани пациенти. Когато сме 
имали пациент със съмнение за корона-
вирус, сме слагали тях заедно с най-обик-
новени маска и ръкавици“, разказва д-р 
Димитров пред „Дневник“. Той смята, че 
щом е избрал лекарската професия, чо-
век трябва да е наясно с постоянния си 
досег със заразни болести. Болните с ко-
ронавирус не са по-различни от остана-
лите, обобщава докторът.

Борис Таблов живее и работи в гр. Ной-
рупин в Германия от 2010 г. Той е анесте-
зиолог и реаниматор, като там е взел до-
пълнителна квалификация „интензивна 
медицина“.

И според доктор Таблов и в Германия 

има недостиг на защитни облекла и мате-
риали за медицинските служители. „След 
като това е глобален проблем, и ние сме 
засегнати. Надеждата ни е, че както авто-
мобилни производители се преориенти-
рат да произвеждат дихателни апарати, 
други ще се пренасочат да произвеждат 
медицински маски, ръкавици и друго, от 
което имаме нужда“, споделя анестезио-
логът.

И друг лекар от България, който живее 
и работи в Германия, в района на Карл-
сруе от 18 години, смята, че лекарите 
имат на разположение защитни матери-
али. Той е завършил медицина в Хайдел-
берг и от началото на кариерата си е част 
от германската здравна система. Специа-
лист е по вътрешни болести и спешна ме-
дицина, иска да остане анонимен.

Специалистът обаче е възмутен, че в 
началото на разпространението на коро-
навируса в Германия е бил съветван да 
използва предпазните средства пестели-
во. „Преди няколко седмици с една мас-
ка работих четири дни! Ако с тази маска 
съм прегледал пациент с COVID-19, прак-
тически нося вируса на лицето си някол-
ко дни. Това не отговаря на никакви хиги-
енни норми“, смята лекарят.

Оборудване в болниците
По време на брифинг на 7 април проф. 

Лотар Вийлер, който е президент на ин-
ститута за инфекциозни заболявания 
„Роберт Кох“, обяви, че в Германия про-
дължава да има достатъчно капацитет в 
болниците за пациенти с усложнения от 
коронавируса. 40% от интензивните лег-
ла все още са свободни, съобщи пък два 
дни по-късно министърът на здравеопаз-
ването в Германия Йенс Шпан.

„Интубацията по принцип е наше еже-
дневие. Особеното при интубиране на 
болни с коронавирус е единствено сами-
ят риск за медицинския персонал“, раз-
казва реаниматорът Борис Таблов, който 
в края на март е интубирал първия си па-
циент с коронавирус. Бил е дежурен, ко-
гато колегите му от специално разкрито-
то отделение за болни с коронавирус в 
болницата докарали влошил се пациент. 
„Ние се подготвяхме известно време за 
тази процедура и тази подготовка в край-
на сметка премина към действие“, обяс-
нява той.

В малката болница на д-р Иван Дими-
тров има шест дихателни апарата и анес-
тезиолози, които умеят да работят с тях, 

разказва лекарят. „Един от тези шест е ре-
зервиран за пациент с усложнения от ко-
ронавируса. В интензивното отделение 
имаме стая, която е с двойна преграда и 
ниско налягане, за да може пациентът да 
е изолиран и да не се разпространи ви-
русът повече в самата болница“, обясня-
ва Димитров.

Тестване
Преди около месец президентът на 

института за инфекциозни заболявания 
„Роберт Кох“ съобщи пред медиите, че в 
Германия се правят по 160 000 теста на 
седмица, като капацитетът предстои да 
се увеличи. Въпреки това и в Германия 
се говори, че реалният брой на заразе-
ните, т.нар. сиво число (на немски: graue 
Zahlen) е значително по-голям.

На 7 април организацията на „Акре-
дитираните лаборатории в медицината“ 
публикува съобщение, според което от 
началото на март в Германия са направе-
ни над 1 000 000 теста по PCR метода. Това 
са тестовете, чиито резултати се считат 
за най-достоверни от Световната здрав-
на организация (СЗО). Те се използват и 
в България.

„Ако например е почивен ден, човек 
не може да се свърже с личния си ле-
кар или не се чувства добре, може да 
се свърже със здравно заведение и от-
говорната сестра в спешното отделение 
ще го насочи къде да отиде, за да не съз-
дава риск за другите пациенти. Взима се 
проба, чакат се резултатите и след това 
се преценява как да се процедира“, раз-
казва анестезиологът Борис Таблов. Той 
уточнява, че и в Германия тестовете не 
са безкрайни и има ограничения, макар 
и мащабите (в сравнение с България) да 
са различни.

„Допреди две седмици системата беше 
много сложна: имаше изискване човекът 
да е имал контакт с друг болен от коро-
навирус, да идва от регион с много зара-
зени, отделно са вече клиничните пока-
затели за вирусно заболяване. Отскоро 
се тества всеки, който дойде с темпера-
тура и кашлица“, разказва и д-р Иван Ди-
митров.

Български лекар в Германия: 
Интубацията е наше ежедневие
X„Имаме специални облекла, но не са много“, разказва д-р Иван Димитров

д-р Борис Табловд-р Иван Димитров

Снимки: „Дневник“

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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XПроцесът за предоставяне на необходимата информация отнема само няколко минути

IRS разработи електронен портал, с 
цел да получи необходимата информа-
ция от лица, които обикновено не по-
дават данъчни декларации, и по този 
начин да помогне на милиони хора да 
получат обещаните безвъзмездни дър-
жавни помощи от 1200 долара.

Въведеният неотдавна софтуер поз-
волява бърза регистрация за хора, кои-
то обикновено са с твърде малък доход 
и поради тази причина не са подавали 
данъчни декларации. Функцията е дос-

тъпна на уебсайта на IRS под наименова-
нието „Non-�lers“.

Квалифицираните данъкоплатци, по-
дали данъчни декларации за 2019 или 
2018 г., ще получат помощите автома-
тично. Лицата, които получават пенсия 
за социално осигуряване, RР обезщете-
ния, пенсия инвалидност SDDI и други 
подобни в тази категория обезщетения, 
също ще получат автоматични плаща-
ния.

В тази насока искам да подчертая, че 
новият софтуер е предназначен пре-
димно

за хора, които не са подали 
данъчни декларации

за 2018 или 2019 г., защото са реализи-
рали по-ниски доходи. Това може да 
включва лица, с доходи под 12 200 дола-
ра годишно, и семейства, които са полу-
чили под 24 400 долара за 2019 г. Про-
цесът за предоставяне на необходимата 
информация отнема само няколко ми-
нути. След като отидат на сайта на IRS, 
лицата трябва да въведат номер за со-
циално осигуряване, име, адрес и за-
висими лица. Използването на новия 
софтуер няма да доведе до дължими 
данъци. Въвеждането на банкова смет-
ка ще позволи на IRS да депозира сума-

та директно в предоставената сметка. В 
противен случай плащането ще бъде из-
пратено по пощата под формата на чек.

Освен това нека не забравяме, че не 
всеки отговаря на условията за този вид 
помощи. Хората, които биха могли да 
попаднат в тази категория, са някои сту-
денти, възрастни хора и хора с уврежда-
ния, които се водят dependents на други 
лица или семейства. Имигрантите, които 
нямат social security номер, също няма 
да получат чек. Някои нови родители 
може да се наложи

да изчакат до 
следващата година

за да получат допълнителни помощи за 
своите новородени деца. Семейства и 
лица с по-високи доходи също няма да 
получат помощи.

За всички, които отговарят на изис-
кванията за помощи и са подали свои-
те данъчни декларации 2018 или 2019 
г., IRS изгражда втори нов портал, кой-
то се очаква да бъде въведен в употреба 
до 17 април. По този начин всички заин-
тересовани лица ще могат да проверя-
ват статута на плащането, включително 
датата, на която сумите са насрочени да 
бъдат внесени по техните банкови смет-
ки.

Как да се регистрираме 
за чековете от $1200

Надя Ангелова се занимава профе-
сионално с данъчно планиране. Ако 
искате да научите повече по тема-
та или имате въпроси, свързани с да-
нъчното законодателство, можете 
да изпратите безплатно запитване 
на: nadia.angu@yahoo.com.

НАДЯ АНГЕЛОВА, CPA
nadia.angu@yahoo.com

Част от хората в Америка започнаха 
да получават плащанията от 1200 до-
лара на човек.

Данъчната служба (IRS) депозира 
първите плащания в събота. „Знаем, че 
много хора чакат да получат плащани-
ята си; ще продължим да ги пращаме 
възможно най-бързо „, казаха в Туитър 
от IRS в събота.

Плащането на помощи за коронави-
рус се основава на данъчните декла-
рации за 2019-а или 2018 г. За всички 
с годишен доход от до 75 000 се пола-
гат по 1,200 долара плюс 500 долара за 
всяко дете. Максималната сума за че-
тиричленно семейство е 3,400 долара.

Изпратиха първите помощи

Снимкa: Flickr

https://proadvisor.intuit.com/app/accountant/search?searchId=chtilian-kostov-cpa
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Б
лизо 30% от 13,4 милиона на-
ематели в САЩ не са плащали 
наема си за жилище между 1 
и 5 април. Това сочат данни-
те на Националния съвет за 

жилищно настаняване на многофамил-
ни семейства. За сравнение през същия 
период за миналата година само 20% 
от наемателите са имали затруднения с 
този разход.

В Ню Йорк и Луизиана е най-големи-
ят брой на жители, които не са могли да 

платят последния наем за тази година.
Добрата новина е, че около 12,3 ми-

лиона от наемателите живеят в жилище, 
което е закупено с ипотека, финансира-

на от правителството, и така са защите-
ни от изгонване за 4 месеца – до 25 юли 
2020 г., считано от края на март. В допъл-
нение отделните щати и големите градо-

ве също имат мораториум върху изгон-
ването на наематели.

Възможностите за наемателите при 
плащане на наема в такъв момент не са 
много, но има варианти. Един от тях е - 
говорете с хазаите си и сключете дого-
вор за отсрочено или частично плащане 
на наема, което ви устройва.

Друг от съветите, в които бихте мог-
ли да се вслушате, е да помислите дали 
няма възможност да използвате част от 
други помощи, които ще получите, ако 
сте без работа, за да си помогнете с на-
ема.

„Потърсете информация за ваучери за 
жилищен наем (housing choice voucher 
program)“ е сред другите варианти. А 
може да потърсите и каква помощ за 
плащане на наема предлага Армията на 
спасението (The Salvation Army).

Потърсете други неправителствени 
организации, които могат да ви помог-
нат, съветват експертите.

Не можете да си платите наема? 
Ето какво да направите

В кризата, която се създаде заради 
COVID-19, финансовото положе-
ние на милиони хора в САЩ е мно-

го лошо и всяка помощ е добре дошла. 
Такава предлагат най-големите застра-
хователни компании в страната, сред 
които и Allstate и State Farm, където 
се застраховат и много българи. Те ще 
връщат пари за автомобилни застра-
ховки.

Застрахователите като цяло ще върнат 
на клиентите си 10,5 милиарда долара за 
автомобилни застраховки заради епиде-
мията от коронавирус. Данните са на Ин-
ститута за застрахователна информация.

State Farm ще върне на клиентите си 2 
милиарда долара. Хората ще получат па-
рите си под формата на отстъпки. Ком-
панията дава 25% отстъпка за месечните 
вноски за периода от 20 март до 21 май 
и ще ги приспадне от вноските за месе-
ците след юни. „Ако полицата на човек 
е 450 долара за 6 месеца, изчисленията 

показват, че намалението ще бъде 49.50 
долара“, каза Саша Иванов от първата 
българска агенция на State Farm в САЩ. 

Агенцията се намира в чикагското пред-
градие Палатайн.

Allstate ще връща 15% от месечните 

вноски за април и май. 
По принцип клиентите ще получат су-

мите с чек по пощата. „Който има мо-
билното приложение, може чрез него 
да избере опция да получи парите си по 
банков път“, каза Маги Барашка, агент на 
Allstate в Оукбрук Терас, недалеч от Чи-
каго.

Progressive също ще връща пари. Става 
дума за 20% от дължимите суми по поли-
ците за април и май. Те ще се прехвърлят 
като кредит за вноските през май и юни и 
така хората ще плащат по-малко.

American Family Insurance ще компен-
сира клиентите си с 25% за вноските за 
април. Nationwide ще изпрати по 50 до-
лара за всеки застрахован автомобил. 
Geico ще направят отстъпка от 15% за 
клиентите си при подновяване на за-
страховката, както и за нови застрахов-
ки. Liberty Mutual ще смъкнат цените за 
годишните вноски с 15% и ще започнат 
да връщат пари през април.

Как да си получите парите от автомобилните застрахователи?

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XНяколко съвета как да постъпите, ако имате затруднения заради коронавируса

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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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.

Буря удари южните щати, 
близо 30 загинаха
Близо 30 са вече жертвите на 

бурята, ударила южните щати. 
Регистрирани са над 16 смер-

ча. Стихията е опустошила район от 
Тексас на запад чак до Южна Кароли-
на на изток. Над 1,3 милиона души са 
без ток. Бурята събори къщи, изкоре-
ни дървета и преобърна коли. В щата 
Мисисипи е потвърдена смъртта на 
най-малко 11 души. В Южна Каролина жертвите са девет, в Джорджия – седем, в 
Тенеси – три, а в Арканзас и Северна Каролина – по една.

Джо Байдън печели  
изборите в Уисконсин

Джо Байдън печели първичните из-
бори на Демократическата пар-
тия в щата Уисконсин за нейната 

номинация за президентските избори 
в САЩ през ноември. Уисконсин стана 
във вторник миналата седмица първият 
американски щат, гласувал на първични 
избори в условия на епидемията от но-
вия коронавирус. По-рано в понеделник 
Байдън получи подкрепата на доско-

рошния си съперник Бърни Сандърс по пътя към Белия дом.

12 губернатори с пакт  
за вдигане на карантината
Две групи щати на Източното и За-

падното крайбрежие се обеди-
ниха в усилията си за вдигане на 

ограниченията за стоене по домовете 
заради коронавируса и постепенното 
задвижване на икономиката в тези ра-
йони. Общо 12 губернатори решиха да 
работят заедно в тази насока. Едната 
група включва губернаторите на щатите 
Ню Йорк, Ню Джързи, Кънектикът, Маса-
чузетс, Пенсилвания, Делауеър и Роуд Айлънд. Щатите с общ пакт на Западното 
крайбрежие са Калифорния, Вашингтон и Орегон.

Губернаторът на Ню Йорк: 
Най-лошото свърши

Най-лошото свърши, обяви губер-
наторът на Ню Йорк Андрю Ку-
омо. Той заяви, че за последно-

то денонощие в щата са починали 671 
души, което е най-малкият брой смърт-
ни случаи за последната седмица. Жерт-
вите на COVID-19 в щата са общо 10 056 
от началото на заразата. Куомо добави, 
че разпространението на заразата е по-

ставено под контрол и че броят на приетите в болница се е стабилизирал. Ню 
Йорк е епицентърът на епидемията от коронавируса в САЩ.

Кметът на Чикаго на фризьор 
по време на карантината?
Кметът на Чикаго Лоро Лайтфут 

беше подложена на критики, че 
е посетила фризьор, въпреки че 

лично нареди салоните за красота да 
останат затворени по време на stay-
at-home заповедта. Лайтфут отвърна, 
че „подстригването на връхчетата не 
е съществено“, пише Chicago Tribune. 
Спорът започна, когато стилист пуб-
ликува снимки с кмета във Фейсбук 
миналия уикенд, благодари й за нейната усилена работа, казвайки, че е „удо-
волствие да направи подстрижка на кмета Лайтфут“.

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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Covid-19 в Канада: 25 000 
заразени и 780 починали
Броят на заразените с новия коро-

навирус в Канада надхвърли 25 
000, става ясно от данни на минис-

терството на здравеопазването. Нови-
те случаи в понеделник са били 1315. С 
това общият брой на заразените в стра-
ната достигна 25 680. Темпът на увели-
чаване на новите случаи отново се е за-
силил след тридневен спад. 780 души са 
починали в Канада от коронавируса. Над 7700 са оздравели. От 13-те канадски 
региона само в арктическата територия Нунавут няма регистрирани случаи на 
заразяване с вируса.

Отава отпусна 73 млрд. 
долара за заплати във фирми

Камарата на общините в Канада 
прие програма за субсидиране на 
заплати, която да подпомогне фир-

мите и техните служители да преминат 
през кризата, предизвикана от корона-
вируса. Парламентът, който преустано-
ви работа, проведе извънредно пленар-
но заседание, за да приеме програмата, 
възлизаща на 73 милиарда долара. Те 

ще бъдат използвани в помощ на фирмите за изплащане на 75 процента от за-
платите на техните служители, за да се избегнат масови съкращения.

Трюдо: Карантина и 
дистанция поне до лятото
Канадците ще трябва да си останат 

вкъщи и да практикуват социална 
дистанция в продължение на ме-

сеци, тъй като първата вълна от случаи 
на Ковид-19 в Канада няма да приклю-
чи преди лятото. Това обяви канадският 
премиер Джъстин Трюдо. Той обясни, че 
не очаква Канада да се върне към нор-
малния живот, преди да бъде намерена 
ваксина, което може да отнеме година и половина. Трюдо обясни, че Канада е в 
началния етап на епидемията, тъй като вирусът е дошъл в страната по-късно, от-
колкото в други страни.

Безработицата в Канада  
е нараснала до 7,8%

Канада е отчела през март равнище 
на безработицата от 7,8 процента, 
което е с 2,2 пункта повече, откол-

кото през февруари. Това е най-голямо-
то месечно увеличение от 1976 г. Това 
обяви Националният статистически ин-
ститут на страната. Канадската иконо-
мика е загубила над 1 милион работни 
места миналия месец, а броят на безра-

ботните е нараснал с 413 000 души главно заради временни съкращения, свър-
зани с пандемията от коронавируса.

Сърни превзеха квартал  
в Калгари
Сърни завзеха улиците на квартал в 

Калгари, опустели заради мерки-
те срещу коронавируса. Видеото 

със сърните сподели местен жител в ин-
тернет. На улицата освен тях няма никой 
друг. Подобно е положението и в лон-
донския квартал Харолд хил. Там обез-
людените улици подмамиха елени, кои-
то започнаха да пасат на ливадите пред 
къщите. В уелския град Ландидно се настаниха диви кози. Мести жители пребро-
иха 122 животни да пасат из градините и да спят в дворовете.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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XНякои съветници на президента са притеснени, че честите му изяви влияят зле на рейтинга му

Тръмп обича брифингите за 
Covid-19. Обича ги прекалено

СТИВ ХОЛАНД
Ройтерс

З
атворен в Белия дом, прези-
дентът Доналд Тръмп гледа на 
брифингите за коронавируса 
като на основното си ежеднев-
но поле за изява, с което на-

помня на американците, че той е нато-
варен с управлението на най-голямата 
криза в живота им. Плюс това рейтинги-
те са добри.

Някои съветници обаче предпочи-
тат по-сдържан подход. Те дискретно са 
препоръчали той да не прекарва толко-
ва много време по брифинги, за да не 
позволява това да отвлича вниманието 
му от актуалното предизвикателство и 
да губи ненужно време в словесни сблъ-
съци с репортерите.

„Предлагано му е няколко пъти, но той 
смята, че това е просто страхотно, както 
и всички тези рейтинги“, каза добре ос-
ведомен източник.

Социологическите проучвания по-
казват, че след първоначалния скок в 
рейтингите на одобрение за това как се 
справя президентът с пандемията, сега 
те се задържат на определено ниво. Това 
контрастира с традиционното увелича-
ване на одобрението към президента 
от страна на американците по време на 
национална криза, например с високите 
рейтинги, които Джордж У. Буш получи 
след атентатите на 11 септември 2001 г.

Друг удар върху Тръмп е и

спадът в рейтингите му
спрямо съперника му от Демократиче-
ската партия Джо Байдън в най-нови-
те социологически проучвания, макар 
и изявите на Байдън да се ограничават 
единствено до появата му на видеозапи-
си от стая в дома му, без възможност да 
организира предизборни прояви зара-
ди вируса.

Всичко това буди известна тревога 
сред президентските съветници във и 
извън Белия дом.

Макар и Тръмп да се похвали с го-
лемия брой американци, които гледат 
брифингите му, според някои от съвет-
ниците му той ще изглежда, че владее 
по-добре положението, ако просто вли-
за в залата за брифинги, произнесе ня-
колко встъпителни слова и после прос-
то предостави думата на оперативния 
щаб за борба с кризата, който от своя 
страна да съобщи подробностите.

„Не смятам, че това му помага“, каза за 
дългите изяви на Тръмп републиканец, 
близък до Белия дом. „Ако погледнете 
социологическите проучвания, одобре-
нието за работата му е на незадоволи-
телни равнища. А сега сме в разгара на 
кризата. Смятам, че с течение на време-
то нещата за него ще се влошават. Той 
просто не получи голям тласък от така 
нареченото обединение около прези-
дента във времена на кризи“, добави 
той.

Дебатите за брифингите са само една-
та страна на внезапната промяна в еже-
дневието на Тръмп.

Предизборна кампания 
на пауза

Допреди шест седмици той се рад-
ваше на препълнени зали при предиз-
борните си прояви, наблюдаваше по 
телевизията дебатите в лагера на пре-
тендентите за президентската номина-
ция на Демократическата партия и кри-
тикуваше представянето на всеки един 
от тях, прекарваше уикендите си в голф 
комплекса си Мар а Лаго във Флорида и 
играеше голф.

Сега той е принуден да стои като при-
кован в Овалния кабинет или на масата 
в съседната стая, където има телевизор, 
и почти постоянно с телефон до ухото 
си.

Той разговаря с губернатори, пред-
ставители на структурите за борба с 
пандемията, водещи фигури от бизнеса, 
конгресмени, хора, идващи с проблеми 
за решаване, и с такива, които идват да 
предлагат решения на проблеми. Той по 
принцип винаги е прекарвал много вре-
ме на телефона, казват съветници, но 
сега честота на телефонните му разгово-
ри е станала още по-голяма.

Кампанията му за преизбиране е вре-
менно преустановена, без планирани 
предизборни прояви, и изостава със 
събитията за набиране на финансови 
средства за нея, които сега се провеж-
дат онлайн.

Според съветници Тръмп в личен 
план се притеснява от състоянието на 
рухващата икономика, чиято сила в на-
чалото на тази година той смяташе за 
перлата в короната на президентското 
си управление, както и за най-силния 
аргумент в полза на преизбирането си 
през ноември.

Вече са силно ограничени и срещи-
те му с юридически съветници и негови 
лични приятели, наминаващи да го ви-
дят. Всеки, който се доближава до пре-
зидента, трябва първо да е изследван за 
коронавирус, което бави личните срещи 
и редуцира броя им.

Сега за Тръмп ежедневните брифин-
ги са

единствената му връзка 
с външния свят

Съветници казаха, че всекидневно-
то му участие в тях не е търсен ефект. 
Първоначално на брифингите говоре-
ше не Тръмп, а вицепрезидентът Майк 
Пенс, който ръководи оперативния щаб 
за борба с коронавируса, и хора от еки-
па на Пенс. После обаче президентът за-
почна да участва в тях все по-активно.

„Той просто в момента не може да 
излиза от Белия дом, което не е лесно. 
Според мен той просто в момента жаду-
ва за хора и телевизионен ефир. В мо-
мента просто не може да ходи никъде и 
не може да участва в никакви събития“, 

заяви осведоменият за ситуацията из-
точник.

Преди всеки брифинг речописец под-
готвя изказването на Тръмп, но след 
като президентът го изчете, често пъти 
започва сам да ръководи брифинга и 
влиза в дълги режими на въпроси и от-
говори с репортерите, които понякога 
продължават по над два часа.

Често пъти обаче се стига дотам ос-
новната тема да бъде изместена. В са-
мия екип на Тръмп дават за пример един 
спор от миналата седмица, в който той 
беше влязъл, дали хората трябва да гла-
суват по пощата - за което той беше про-
тив - като пример за това защо трябва да 
участва по-малко в брифингите.

Други смятат, че тук става дума за 
стратегия на Тръмп. Телевизиите нямат 
друг избор, освен да излъчват брифин-
гите или само част от тях. Самите бри-
финги все още се радват на голяма по-
пулярност сред американците, които ги 
гледат, изолирани в домовете си, за да 
научат подробности кога ще се успокои 
кризата.

Клиф Симс, бивш служител на Белия 
дом при Тръмп, каза, че президентът се 
възползва добре от изявите си на бри-
фингите.

„Тук той може да разгърне силата си 
на комуникатор и така се превръща в 
неизменна част от живота на хората по 
време на кризата“, заяви той.

Снимкa: БТА
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Здравейте, скъпи приятели и чита-
тели! Преди всичко останало, на-
дявам се, че намирам всички вас 

в едно прекрасно здраве и в добър дух, 
имайки предвид напрегнатите времена, 
в които се озовахме. Днес съм решил да 

си позволя да повторя себе си и да ви 
напомня за една притча, която съм ви 
разказвал неведнъж преди.

Причината за това мое решение е 
моментният спад на световните стоко-
ви пазари поради страховете от така 
вече известния коронавирус. Паниката 
около всичко, което се случва днес, не 
е нещо ново за пазарите и днес ще ви 
припомня една история, която съм ви 
разказвал и преди.

За тези от вас, които са скептично 
настроени към инвестирането на па-
зара, бих препоръчал да преосмислят 
тази настройка и да започнат да съби-
рат повече информация, а и смело мога 
да кажа да заповядат директно в моя 
офис за една образователна лекция на 
това как работи инвестиционната сис-
тема в Америка. Това е от изключител-
на важност, ако планирате да живеете в 
Америка в дългосрочен план, и смея да 
твърдя, че колкото по-бързо започнете 

да инвестирате и да се учите на тайни-
те на парите в Америка, толкова повече 
потенциални финансови възможности 
ще се отворят пред вас в близко и да-
лечно бъдеще.

Инвестирането в световните стокови 
пазари, в частност по-специфично аме-
риканския пазар, е един индикатор за 
прогреса на човешкия род и също така 
на нашия технологически прогрес в 
последните над 100 години. Вярата, че 
този индустриален прогрес ще продъл-
жи въпреки препятствията по пътя ни, 
помага на всеки един от нас да успява 
да заделя от залъка си всеки месец и 
да инвестира в този прогрес чрез фон-
довете, създадени от акции на различ-
ни компании, с надеждата да можем и 
ние да извлечем дивиденти и печалби 
от тази система и от развитието на па-
зарите по света.

Ето я и историята, която използвам 
много често в процеса на моята работа 

Вашите 
пари

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

Търпението е злато: Историята за 
5-имата братя и Златният фонд

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

XИнвестирането в световните стокови пазари - 
индикатор за прогреса на човешкия род

http://restaurantmehanata.com/
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с клиенти или колеги.

„Петимата братя и 
Златният фонд“

Имало едно време петима братя, кои-
то били много трудолюбиви и работели 
от сутрин до вечер, 6 дни в седмицата. 
На седмия ден те отделяли внимание на 
жените и децата си, но често се събира-
ли на софрата, за да отпразнуват почив-
ния ден, който Бог им е дал, в благопо-
лучно здраве и с хляб на масата. На тези 
семейни сбирки те често дискутирали 
интересни теми като политика, спорт 
и… пари!

В един слънчев ден през август 1987 
година те задружно решили да инвес-
тират част от заделените си пари на 
стоковата борса, защото възможността 
да спечелят добра сума и да направят 
живота си по-лесен им се видяла благо-
приятна в този момент. Тогава пазари-
те били на най-високите си нива някога 
и изглеждали като чудесна възможност 
за инвестиране. Речено-сторено. Всеки 
един от тях вложил по $10,000 на 31-ви 
август 1987 г. За тяхно нещастие обаче 
стоковата борса се сринала драстично 
през месец октомври на същата годи-
на, само два месеца по-късно, и всеки 
един от тях останал със $7,674 в своя-
та сметка.

Как обаче реагира всеки от тях на 
случващото се?

Да проследим как е реагирал и къде 
се е озовал всеки един от тях като след-
ствие на действията си в края на 2013 
година. Имайки предвид, че пазарът 
продължи да върви нагоре, днес тези 
стойности биха били още по-високи.

Първият брат се изплашил много и 
продал всичките си акции, които дър-
жал на пазара, мигновено. Веднага след 
това той взел парите в брой и ги сложил 
под матрака на леглото, на което той и 
съпругата му спели. Когато се събудил 
в една слънчева, но снежна декемврий-
ска утрин в края на 2013-та и искал да 
използва парите си, той ги преброил и 
установил, че абсолютно нищо не се е 
променило и той все още имал $7,674. 
Натъжил го обаче фактът, че тези пари 
реално имали много по-малка стойност 
и далеч не били достатъчни за неговото 
благополучие и пенсиониране.

Вторият брат също продал тази пър-
воначална инвестиция и акциите, които 
закупил чрез нея, но не изкарал пари-
те от пазара, а ги вложил в един мно-
го консервативен фонд, който му да-
вал по-малко от 2% възвращаемост на 
година, но му гарантирал да не загуби 
нито цент от неговите пари. Когато се 

събудил в тази същата снежна декем-
врийска утрин през 2013-та и решил да 
провери стойността на състоянието си, 
се оказало, че то се равнява на $18,984.

Третият брат бил по-оптимистично 
настроен човек и не се поддал на пър-
вичните емоции на своите братя и ре-
шил да остави парите точно както са 
били, без да прави някакви промени. 
Но колкото и оптимистично да гледал 
на живота, той се почувствал подмамен 
и не искал да влага повече пари в тази 
инвестиция. Просто си казал -

„Здраве да е!“
и продължил напред. За негово голямо 
учудване обаче, в същата тази красива 
и снежна декемврийска утрин на 2013-
та той получил писмо от инвестицион-
ната компания, в която вложил парите 
си. Когато погледнал сумата, която се е 
натрупала през годините - той бил мно-
го приятно изненадан. Там вече имало 
$101,684. Засмял се той и благодарил на 
Господ, че не е изкарал парите си както 
неговите други двама братя са сторили.

Четвъртият брат обичал да играе „на 

сигурно“. След като първоначалната му 
сума от $10,000 паднала до $7,674 след 
само два месеца - той решил да премес-
ти парите в същия сигурен фонд, в кой-
то вторият брат поставил своите пари, 
но пък започнал да добавя $458 всеки 
месец към тези пари, за да може да се 
подготви за едно достойно пенсиони-
ране. Събудил се той в същата тази кра-
сива зимна декемврийска утрин в края 
на 2013-та и отворил пощата си, къде-
то намерил писмо от инвестиционната 
компания. Там пишело, че стойността на 
стестяванията му в момента е $220,893. 
Зарадвал се той много от далновид-
ността на решението си да продължи да 
инвестира на пазара и побързал да се 
похвали на останалите си братя.

Петият брат обаче бил най-странен от 
всички други. Когато през 1987-ма той 
инвестирал първоначалните $10,000, 
го направил не сам, а чрез човек, който 
работил с парите на много други хора и 
неговата работа била да му дава съве-
ти за това как да действа в различни си-
туации през годините. Това, разбира се, 
му струвало известна сума пари, която 

неговите братя не искали да плащат, но 
той незнайно защо се съгласил да пла-
ти само и само да знае как да направи 
най-добрата възможна инвестиция с 
капитала, с който разполагал и бил за-
делил.

След падането на пазара през октом-
ври 1987-ма личният му финансист го 
посъветвал

да остави парите си 
точно там

където са в момента, и да не ги вади, а 
отгоре на това да започне да слага по 
$458 всеки месец точно в този същия 
фонд, който тъкмо се бе сринал. Пети-
ят брат бил изключително скептичен в 
началото и се отнасял с голяма доза не-
доверие към казаното от съветника, но 
колкото повече се срещал с него и кол-
кото повече научавал от тези срещи, 
толкова по-логично му се сторило каза-
ното. Така и направил.

Но ето, че дошла тази зимна декем-
врийска утрин в края на 2013 г. и петият 
брат получил лично писмо от своя съ-
ветник и инвестиционната компания. 
След като закусил сладко със съпру-
гата и децата си, той отворил писмо-
то, за да види какво се е случило през 
годините с неговите пари, и за момент 
се стъписал. Сумата била пораснала до 
$653,302! Засмял се той и с радост се 
запътил към традиционната седмична 
сбирка със своите братя, за да им пока-
же какво богатство е получил по поща-
та и как изведнъж му олекнало, че няма 
да се наложи да работи до края на жи-
вота си.“

Разбира се, това, което се е случи-
ло в миналото, не е гаранция за бъде-
щето, но как можем да сме сигурни, че 
човешкото развитие и прогрес няма да 
надминат всичко постигнато до този 
момент и да задминат най-смелите ни 
представи, които някога сме имали. 
Според мен това е много вероятно и 
поради тази причина ще продължавам 
да съветвам хората - в добри и лоши 
времена - да продължават да инвести-
рат с ясна стратегия и вяра в бъдеще-
то, защото е много вероятно то да бъде 
много по-светло от миналото!

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, вие може-
те да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-
2413 или на електронната ми поща - 
Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. 
Въпросите, които четете, са зададени 
от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html


15 - 21 април 2020 г.20

Горски пожар на километър 
от АЕЦ-а в Чернобил

Бушуващите повече от седмица гор-
ски пожари в Украйна достигнаха 
на едва километър от печално из-

вестната атомна електроцентрала „Чер-
нобил“. Експерти по околната среда се 
опасяват, че пожарите може да влязат в 
контакт с радиоактивната пепел на зе-
мята и да я разнесат към столицата Киев, 
която е на около 100 км южно оттам. За-
сега украинските власти твърдят, че радиационните равнища в района на пожа-
рите са в допустимата норма. Експерт от „Грийнпийс“ обаче предупреди, че за-
сегната площ е огромна.

В Еквадор изнесоха 800 
жертви на Covid-19 от дома им

Еквадорските власти съобщиха, че 
полицията е събрала почти 800 
тела от домове в град Гуаякил през 

последните седмици. Властите преду-
предиха, че вероятният брой е много 
по-голям Гуаякил е епицентърът на епи-
демията от коронавирус в страната. По-
гребалните бюра не успяват да смогнат. 
Жители публикуваха видеоклипове в 

социални мрежи, на които се виждат изоставени тела по улиците.

Над 5000 заразени в Мексико, 
332 са починали
Над 5000 души са били заразени 

в Мексико с новия коронавирус. 
332 от тях са починали, предаде 

Ройтерс, като се позова на министер-
ството на здравеопазването. Във втор-
ник бе обявено, че през последното де-
нонощие в Мексико с коронавируса са 
били диагностицирани 353 души. С това 
общият брой на регистрираните заразе-
ни е достигнал 5014. За 24 часа от коронавируса са починали 36 души. С това об-
щият брой на смъртните случаи в страната е достигнал 332.

Австрия и Полша облекчават 
ограниченията

Австрия и Полша са сред първи-
те европейски държави, които 
ще облекчат мерките срещу пан-

демията от коронавирус. Виена отвори 
магазините на 14 април, а Варшава ще 
започне да облекчава ограниченията 
върху икономиката си от 19 април. И в 
Полша магазините ще са сред първите, 
забраните за които ще паднат. И двете 
държави обаче предупредиха, че епи-

демията остава. Според полските власти тя ще продължи поне една година.

Заразените с коронавирус  
в Русия над 20 000
Броят на заразените с новия ко-

ронавирус в Русия се увеличи с 
2774 души за 24 часа, съобщи-

ха властите във вторник. Случаите в 
страната вече са общо 21 102, уточни 
оперативният щаб за борба с инфек-
цията. Епицентър на заразата в стра-
ната е столицата Москва. Там броят 
на жертвите е почти 100. Според въ-
ведените мерки до 1 май всички жи-
тели на милионния град трябва да не 
излизат от вкъщи освен при необходимост. Властите следят и за самоизолация 
на хората с хронични болести.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.russianschool.com/
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П
оне една четвърт от аме-
риканската икономика 
внезапно спря да работи 
заради пандемията от ко-
ронавирус, показва ана-

лиз на The Wall Street Journal. Безпреце-
дентното спиране на бизнеса никога не 
се е случвало в такъв мащаб.

Изследването, проведено от фирма-
та за икономически анализи Moody's 
Analytics, предлага един от най-изчер-
пателните погледи досега каква част от 
най-голямата икономика в света е спря-
ла да функционира през последните 
три седмици.

В 41 щата е наредено на поне част от 
предприятията да затворят, за да се на-
мали разпространението на коронави-
руса. Ресторанти, университети, фитнес 
зали, кинотеатри, обществени паркове, 
бутици и милиони други „несъществе-
ни“ бизнеси също са спрели работа. В 
резултат БВП на САЩ на дневна база се 
е свил с 29% в сравнение с първата сед-
мица на март, показва анализът.

Марк Занди, главен икономист в 
Moody's Analytics, не вярва, че спадът 
на дневното производство от 29% ще 
се поддържа в продължение на още 
два месеца. В противен случай брутни-
ят вътрешен продукт ще намалее с при-
близително 75% на годишна база през 
второто тримесечие. В доклада Занди 
изразява надежда, че много окръзи ще 
заработят преди лятото, като при такъв 
вариант прогнозата му е за спад на БВП 
с 30% на годишна база през второто 
тримесечие.

Повечето икономисти очакват БВП да 
нарасне през лятото или през есента, 
когато щатите ще възстановят работа-
та на бизнеса и случаите със заразени 
с коронавирус ще намалеят. Но разме-
рът на спада в производството на днев-
на база, колкото и дълго да продължи 
той, е потресаващ.

Брутният вътрешен продукт на САЩ е 
намалял с 26% в периода между 1929 и 
1933 г. по време на Голямата депресия. 
При последната рецесия пък производ-

ството е намаляло на тримесечна база с 
почти 4% между края на 2007-а и среда-
та на 2009 г.

„Това е природно 
бедствие“

каза Занди, цитиран от Bloomberg. По 
неговите думи нищо в Голямата депре-
сия не е аналогично на това, което стра-
ната преживява сега.

Анализът почти със сигурност под-
ценява общият негативен ефект, за-
щото разглежда загубата на БВП, 
причинена от рязкото спиране на ико-
номиката само към днешна дата. Не 
се взима предвид колко биха били до-
пълнителните загуби поради допълни-
телните спадове в търсенето заради 
по-голямата безработица и продължи-
телното намаляване на разходите от 
страна на домакинствата и бизнеса.

Според оценките на Moody’s 90% от 
хотелиерския сектор в САЩ не работи, 
докато само 10% от сектора на финан-
совите услуги е спрял да функционира.

Настоящата икономическа криза 
няма нищо общо с минали кризи, като 
например рецесията през 2007-2009 г., 
която в голяма степен беше причинена 
от масивно увеличаване на дълговете в 
домакинствата и бизнеса и срива в це-
ната на жилищата. Тогавашната реце-
сия започна с шок от страна на търсе-
нето - загуба на богатство и доходи от 
страна на домакинствата, което дове-
де до намаляване на разходите, което 
в крайна сметка навреди на предлага-
нето и на бизнеса. Този път се случва 
обратното: първо бизнесът спря да ра-
боти, а това се отрази негативно на до-
макинствата.

Според Марк Занди най-доброто 
сравнение с това, което икономиката 
преживява в момента, е огромно зе-
метресение или терористичните атаки 
на 11 септември 2001 г., когато авио-
компаниите временно спряха да летят. 
В дните след атаките БВП на САЩ спа-
да с приблизително 111 млрд. долара, 
изчисляват от Moody's. За сравнение 

тази година, за приблизително три сед-
мици след налагането на ограничител-
ните мерки от страна на държавата за-
ради коронавируса, производството на 
стоки и услуги е намаляло с около 350 
млрд. долара.

„Това е

все едно Индиана 
да изчезне за цяла година

казва Занди.
Спирането на работата на бизнеса в 

крайна сметка ще навреди допълни-
телно на страната заради ефекта вър-
ху търсенето, което от своя страна ще 
свие още БВП. Най-същественото до-
казателство за това са съкращения-
та. Приблизително 10 милиона души 
са кандидатствали за обезщетения за 
безработица през двете седмици до 28 
март, сочат данни на Министерството 
на труда. Тези хора по всяка вероятност 
ще намалят разходите си, което още по-
вече ще навреди на други бизнеси, кои-
то продължават да работят.

Една четвърт от US 
икономиката спря да работи
XПредприятия, ресторанти, университети, фитнес зали, кинотеатри, бутици са спрели работа

Снимкa: Bloomberg

https://www.zneimerlaw.com/
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След Covid-19: Как ще пътуваме, 
когато всичко свърши?

П
андемията е страшна, тя от-
нема хиляди животи на ден, 
затвори милиони в домове-
те им и обърна с краката 
нагоре света, в който жи-

вяхме допреди месец. След нея нищо 
няма да е същото, повтарят ежедневно 
икономисти, политици, анализатори и 
медии.

Ето няколко прогнози за това как ще 
изглеждат пътуванията, когато всичко 
свърши.

Пътуването по света няма да спре и 
след тази криза, убедени са различни 
експерти.

„Xopaтa нe ca ce пpoмeнили в тoвa 
oтнoшeниe и вce oщe иcкaт дa пътyвaт, 
нo нeпpeмeннo щe бъдaт мнoгo пo-
пpeдпaзливи зa тoвa 
кaк гo пpaвят“, кaзвa 
пред CNN Aдaм Блeйк, 
пpoфecop пo икoнo-
микa и pъкoвoдитeл 
нa нayчнитe изcлeдвa-
ния в Mиниcтepcтвoтo 
нa тypизмa в 
В о u r n е m о u t h 
Unіvеrѕіtу в Oбe-
динeнoтo кpaлcтвo.

Зaceгa нe знaeм 
кoгa или кaк щe пpe-
минe пaндeмиятa. 
Ho cлeд кaтo кpизaтa 
oтшyми, вepoятнo щe 
имa pязкo cпaдaнe в 
цeнитe и пътниците могат да очакват и 
евтини хотели.

Kpyизитe щe ca дocтa 
пo-eвтини

cпopeд Kpиcтoфъp Aндepcън, пpoфecop 
пo бизнec в Соrnеll Unіvеrѕіtу'ѕ Ноtеl 
Ѕсhооl в Итaкa, Hю Йopк. Пpeдизви-
кaтeлcтвoтo щe бъдe в пpивличaнeтo 
нa нoви клиeнти зa пътyвaнe c кpyиз, 
„кoeтo щe бъдe oт cъщecтвeнo знaчe-
ниe зa oцeлявaнeтo cлeд oгнищaтa нa 
кopoнaвиpyc нa кopaбитe, oгpaничeни-
ятa зa пътyвaнe и т.н.“, кaзa тoй.

„Bcички, нeзaвиcимo дaли cтaвa 
дyмa зa кpyиз или xoтeли, щe тpябвa дa 
пpoмeнят нaчинa, пo кoйтo пoчиcтвaт 

пoмeщeниятa, кaктo и дa cъoбщaвaт 
тoвa нa гocтитe cи, зa дa пoвишaт ни-
вoтo на кoмфopтa им“, кaзa Aндepcън.

Ян Фpaйтaг, cтapши вицeпpeзидeнт 
нa Lоdgіng Іnѕіghtѕ- фиpмa зa aнaлиз, 
cъщo пoдчepтa, че caнитapнитe дeй-
нocти щe ca oт изключитeлнo знaчeниe, 
cпoмeнaвaйки „нoви, видими мepки“, 
нeoбxoдими, зa дa пoкaжe кoлкo чиcти 
ca пoмeщeниятa.

„Heзaвиcимo дaли тoвa oзнaчaвa дe-
зинфeкция нa pъцeтe нaвcякъдe, или 
peдoвнo дeзинфeкциpaнe нa твъpди 
пoвъpxнocти, щe имa яcнo cъoбщeнa 
cxeмa, зa дa бъдaт yвeдoмeни клиeн-
титe кaквo ce пpaви зa cигypнocттa нa 
клиeнтитe“, зaяви Фpaйтaг.

Cпopeд нeгo цeнитe нa xoтeлитe в 
CAЩ ca нaмaлeли c 30% и oпpeдeлeнo 
щe cпaднaт, пpeди дa ce въpнaт нa пpe-
дишнитe цeни.

Aндepcън кaзвa, чe xoтeлитe мoжe 
дa имaт пpeдимcтвo пpeд дpyгитe aл-
тepнaтивни възмoжнocти зa нacтaня-
вaнe кaтo Аіrbnb и дpyги caйтoвe, тъй 
кaтo в тeзи имoти ca cъмнитeлни cтaн-
дapтитe зa пoчиcтвaне.

Пo-eвтини и пo-пpaзни 
caмoлeти

Xopaтa щe ce чyвcтвaт пo-yдoбнo, 
aкo caмoлeтитe ca пo-мaлкo пълни, 
кaзвa Aндepcън, цитиран от money.bg. 
„Aвиoкoмпaниитe тpябвa дa лeтят c 

пpaзни cpeдни ceдaл-
ки и цeнитe дa ca 
дpacтичнo пo-ниcки 
oт тeзи, кoитo имaxмe 
минaлoтo лятo“, кaзa 
тoй.

Mинaлaтa ceдми-
цa някoлкo пpeвoзвa-
чи oбявиxa плaнoвe 
дa пpeмaxнaт някoи 
ycлyги зa xpaнa и нa-
питки, кaктo cpeднитe 
ceдaлки дa ca пpaзни, 
зa дa нaмaлят paзxo-
дитe.

Aндepcън кaзвa, 
чe пъpвo бизнec пътyвaниятa щe ce 
възcтaнoвявaт, пocлeдвaни oт пътyвa-
ния c цeл пoчивкa. Tpaнcoкeaнcкитe 
пoлeти вepoятнo щe нaмaлeят, кaзa тoй.

Bъпpeки чe мнoгo пpeдпpиятия 
мoгaт дa пpoдължaт c oнлaйн кoмyни-
кaциятa c пapтньopитe cи, Aндepcън 
oчaквa, чe жeлaниeтo зa лични cдeлки 
щe пoдпoмaгнe възcтaнoвявaнeтo нa 
aвиoкoмпaниитe.

„Bяpвaм, чe xopaтa ce нyждaят oт кoн-
тaкти и e възмoжнo пpoдължитeлнaтa 
пayзa в peдoвнитe бизнec oтнoшeния 
дa ce възcтaнoви, кaтo се зaпoчнe със 
caмoлeтни пътyвaния, тъй кaтo xopaтa 
глeдaт дa ce въpнaт към бизнeca и дa 
cъздaдaт нoви възмoжнocти“, кaзa тoй.

XПо-евтини круизи и хотели вероятно ще очакват пътниците след пандемията

https://cabinetleader.com/
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ОЛИВИЕ ТИБО
Франс прес

В 
следващите дни и седмици 
социалният и икономически 
натиск за облекчаване на на-
ционалните карантини ще на-
расне, колкото повече епиде-

мията от Ковид-19 изглежда да отслабва.
При какви условия да се излезе от ка-

рантината? Епидемиолозите вече оч-
акват, често пъти с безпокойство, тази 
нова фаза и предупреждават да не се 
прибързва с отмяната на ограничения-
та.

„Смъртоносна 
повторна поява“

„Твърде бързата отмяна на ограниче-
нията може да доведе до смъртоносна 
нова поява“ на пандемията, предупреди 
шефът на Световната здравна организа-
ция (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Не само той предупреждава за риска 
от прибързания оптимизъм и от втора 
пандемична вълна.

„Трябва да сме много смирени и много 
предпазливи с този вирус, защото вече 
допуснахме грешка“, казва във Франция 
бившият шеф на Националния институт 
за здравето и медицинските изследва-
ния Кристиан Брешо.

„При пандемията с такива мащаби не е 
съвсем ясно как всичко би могло като по 
чудо да се върне към нормалното“, до-
бави вирусологът по радио Франс енфо.

Облекчения
Въпреки това в Европа, най-пострада-

лият континент с над 70 000 починали, 
редица държави вече обявяват частич-

ни отмени на карантината.
Австрия отваря малките си търговски 

обекти от тази седмица, като преценява, 
че достатъчно е „изгладила“ своята кри-
ва на заразяванията. Дания от 15 април 
отваря яслите, забавачниците и начал-
ните училища, а правителството на Че-
хия вече е смекчило своите ограниче-
ния.

Тези страни следват примера на Ки-
тай, който още на 8 април премахна 
строгия санитарен кордон около епи-
центъра на заразата град Ухан и който 
изглежда е овладял епидемията си.

„Блед слънчев лъч“
Другаде в Европа правилата за само-

изолация строго се спазват - като във 
Великобритания, където епидемичната 
вълна мощно настъпва.

Във Франция директорът на нацио-
налната здравна служба Жером Сало-
мон вижда само „блед слънчев лъч“ с 
лекия спад на броя на приеманите в ре-
анимация и наченките на „много високо 
плато“.

Италия и Испания са двете страни с 
най-много жертви на континента и из-
глежда също са достигнали „високо пла-
то“ с числа, които се стабилизират или 
бележат лек спад.

Никоя от тези две страни обаче не 
рискува да свали гарда: Рим продължи 
до 3 май общата си карантина, а Мадрид 
- до 25 април. Тенденцията е същата в 
Ирландия, Португалия и Белгия.

Във Франция се очаква Еманюел Ма-
крон довечера да повтори мотото „Стой-
те си у дома“ по време на телевизионно 
обръщение. Ще рискува ли френският 
президент да даде график за излизане 
от ограниченията?

Преминаване на платото
„Самоизолация не се премахва при 

достигане на плато, след като мерки-
те са позволили да се избегне масовото 
претоварване на болниците“, смята епи-
демиологът Антоан Флао.

Излизането от мерките за изолация 
ще може да настъпи едва по-късно, ко-

гато се наблюдава спад, добави ръко-
водителят на здравния институт към 
Женевския университет по телевизия 
Франс 2.

Ученият Кристиан Брешо се надява от 
средата на май да се навлезе в спад, кой-
то би позволил постепенно облекчаване 
на мерките.

„Няма да минем от черно към бяло, а 
от черно към сиво с продължаване на 
изолацията за някои групи от населе-
нието“, очаква Жан-Франсоа Делфреси, 
председател на научния съвет, който съ-
ветва правителството за епидемията.

„Можем да започнем да обсъждаме 
периода след изолацията. Но главният и 
решаващ елемент е продължаването на 
стриктна изолация за няколко седмици“, 
каза той.

Няколко предварителни 
условия

Този експерт поставя няколко предва-
рителни условия за отмяна на изолаци-
ята. На първо място да настъпи устано-
вен спад на тежките случаи с Ковид-19 в 
реанимационните отделения.

Целта е да се позволи на здравните 
работници да си поемат дъх след поло-
жените интензивни усилия, а болниците 
да могат да попълнят запасите си от еки-
пировка и продукти.

Разпространението на вируса сред 
населението също трябва да е спадна-
ло, със степен на предаване под 1, тоест 
един заразен човек да го предава на по-
малко от един друг човек (в началото на 
епидемията тази степен беше 3,3).

Трето предварително условие: на-
личие на достатъчен брой предпаз-
ни маски и тестове за следене отблизо 
на разпространението на вируса. Във 
Франция се очаква капацитетът да на-
расне от сегашните 30 000 теста на ден 
на 100 000 или дори 150 000 на ден до 
края на април, смята Делфреси.

Множество неизвестни
Нова променлива в това уравнение с 

няколко неизвестни: хипотетичната по-
ява на нови електронни инструменти 
за засичане на контактите на заразени-
те хора.

Париж напредва предпазливо по този 
въпрос, докато германското правител-
ство се готви да пусне вдъхновено от 
Сингапур мобилно приложение за улес-
няване на индивидуалното следене на 
случаите и идентифицирането на вери-
гите на заразяване.

„Лятна спирачка"?
Друга голяма неизвестна е значението 

на „лятната спирачка“ в разпростране-
нието на новия коронавирус. Респира-
торните вируси обикновено не обичат 
лятото. В Северното полукълбо няма 
грипна епидемия след април. Дали ще 
е такъв случаят и с вируса САРС-КоВ-2?

Съобщението за ново покачване на 
заразяванията през последните дни в 
Сингапур хвърля съмнение върху това, 
тъй като температурата там в момента е 
около 30 градуса.

„Ако няма лятна спирачка, ще е по-
сложно“ да се излезе от карантината, 
смята епидемиологът Антоан Флао.

Край на карантината?  
Ето при какви условия
XНяколко сценария на епидемиолози какво 

трябва да се случи, за да спре изолацията

http://firstchicagoplumbing.com/
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Венецуела по време на пандемия: 
Секс. Наркотици. Вирус. 
XЕлитите на поразената от криза страна не признават карантина

ДЖОШУА ГУДМАН
Асошиейтед прес

Т
е си устроиха едноседмична 
оргия със секс и наркотици: 
танцуваха по плажовете с бял 
пясък на карибски остров с 
проститутки от Европа, някои 

си правеха селфита с прочути латино 
попзвезди.

Но за няколко нищо неподозиращи 
деца на венецуелския управляващ елит 
коронавирусът се разпространяваше 
между тях.

За някои от венецуелските наперени 
„Боличикос“ - привилегированите из-
дънки на социалистическата револю-
ция, купонът не е спрял въпреки раз-
растващата се пандемия в една страна, 
вече поразена от криза. Досега вирусът 
е причинил само 7 потвърдени смъртни 
случая във Венецуела. Но пандемията 
крие огромен потенциал да смаже една 
вече осакатена здравна система, в която 
в болниците няма вода, ток и други ба-
зисни материали.

Не е ясно колко хора са се заразили 
миналия месец на купона на архипелага 
Лос Рокес. Но буйното парти стана клъс-
тър на заразата, който сериозно обез-
покои най-високите етажи на властта и 
предизвика негодувание сред венецу-
елците, които от седмици са се заключи-
ли вкъщи.

Имаше едно парти, 
на един остров

и практически всеки присъствал на него 
даде положителен тест“, каза борещият 
се за оцеляване лидер Николас Мадуро 
по държавната телевизия на 20 март.

Три дни по-късно обаче, когато в Ин-
стаграм се появиха твърде компроме-
тиращи съобщения, той се опита да ги 
омаловажи. „Кой може да критикува 
едно парти? Те не са знаели, че са зара-
зени“, каза Мадуро, на когото миналия 
месец бе повдигнато обвинение в САЩ 
за наркотрафик.

Независимо дали по многолюдни-
те плажове на Маями по време на про-

летната ваканция или на нелегални ве-
селби в Испания и Италия през ранните 
дни на пандемията, младите и богатите 
си устройваха шумни забавления, които 
трудно можеха да бъдат разтурени (от 
властите).

В Латинска Америка, която е регионът 
с най-голямо неравенство в света, свик-
налите на луксозен живот елити са обви-
нявани за внасянето на вируса. В Мекси-
ко например близо 20 души се оказаха 
заразени след завръщане от ски вакан-
ция във Вейл, Колорадо. Но последици-
те лягат на гърба на бедните, които ня-
мат здравни застраховки и се мъчат да 
запазят неформалните си работни мес-
та.

Веселбите в Лос Рокес бяха органи-
зирани от няколко свързани с прави-
телството бизнесмени, твърдят двама 
души, запознати със случилото се там. 
Те пожелаха анонимност поради страх 
от отмъщение.

Сред младите лудетини е бил Хесус 
Аморосо,

син на главния 
антикорупционен 
чиновник

в администрацията на Мадуро, който е 
в черния санкционен списък на САЩ. 
Двамата източници казаха, че венецуел-
ски проститутки от Мадрид и Лондон са 
били докарани със самолет малко пре-
ди да бъдат прекратени полетите от Ис-
пания - една от най-тежко засегнатите от 
пандемията страни.

В една страна, затънала в мизерия, Лос 
Рокес е оазис за малцина, които могат да 
си го позволят. Сред тях са сътрудници и 
приближени на високопоставени офи-
циални лица, които идват с частни само-
лети на архипелага от малки островчета. 
Купоните там станаха особено популяр-
ни, след като Маями, Мадрид и Ню Йорк 
се оказаха недостъпни поради санкци-
ите на САЩ за венецуелци със сметки в 
чуждестранни банки и невъзможността 
за полети дотам. Сред тези хора са си-
новете на Мадуро, твърдят двамата из-

точници, макар че никой от тях не е при-
съствал на последния купон.

На тези купони се употребяват пре-
дизвикващи еуфория наркотици като 
2С-В, известен като „розов кокаин“ за-
ради високата си цена и розова прахоо-
бразна субстанция, казаха двамата.

„Едно от момичетата е било заразе-
но с вируса и никой не е знаел“, твър-
ди местен жител и купонджия в аудио-
послание, изтекло в социалните мрежи. 
Друг от присъстващите си спомня, че 
той и неговата приятелка се е наложило 
да бъдат

спешно отведени 
от острова с висока 
температура

Според него шест души са дали поло-
жителен тест за вируса.

Партито е приключило конфузно: 
всички са били тестирани, а някои от тях 
от неудобство са закрили акаунтите си в 
социалните мрежи.

Миналата седмица полицията арес-
тува няколко души, които са били в Лос 
Рокес, включително съдържателката на 
публичния дом за скъпи проститутки, 
след като шумен неколкодневен купон 
в луксозен апартамент в Каракас е бил 
разтурен. Полицаите намерили там пис-
толет, хапчета екстази и осем жени веро-
ятно част от мрежа за проститутки спо-
ред полицейската сводка.

От 18-те арестувани за нарушаване 
на забраната на Мадуро за многолюдни 
събирания, двама са дали положителна 
проба за коронавирус, съобщиха от по-
лицията.

Хората в бедняшкия квартал Петаре 
на столицата Каракас все още негодуват 
заради скандала. Мигел Ренхифо, който 
кара мотоциклет такси, каза, че е шоки-
ран от съобщенията за купоните, които 
богатите си организират, докато страна-
та е в карантина.

„Ние се чудим какво да ядем, а те ку-
понясват, пият, свалят момичета, без да 
мислят за останалите - каза 38-годишни-
ят мототаксист. - А тук ние се борим да 
преживеем.“

Снимкa: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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РОБЪРТ КОАЛСЪН
„Свободна Европа“

„Д
нес трябваше да е първият 
ден от отпуската ми“, пише на 
23 март Анастасия Петрова 
на Facebook страницата си. 
„Вместо това ми е първи ден 

болничен“.
„През нощта ме втресе“, продължава 

36-годишната журналистка от Перм, Ру-
сия. „Заболя ме гърлото и започнах да 
кашлям. Обадих се на лекар и отговорих 
на въпросите им - с кого съм контакту-
вала, дали е имало хора, които скоро са 
се прибрали от чужбина. Имаше трима 
такива, но и тримата се бяха прибрали 
преди повече от две седмици“.

Анастасия пише, че е взимала ибуп-
рофен, защото е вдигнала температура 
38,4 градуса. Половин час по-късно тя 
пише, че е пристигнал лекар.

„Тя не искаше да влезе. Питаше ме за 
симптомите ми от метър разстояние. 
Обеща, че някой друг ще дойде да ми на-
прави тест за коронавирус и че резул-
татите ще пристигнат след 24 часа. Каза 
ми, че не мога да напускам апартамента 
14 дни. И добави: „Не се тревожи. Никой 
не е отменил обикновения грипен сезон 
тази година“, пише още журналистката.

Същата вечер Анастасия Петрова от-
ново пише във Facebook какво й се случ-
ва - температурата достига 39 градуса и 
нищо не може да я свали.

Никой не дойде 
да ми направи тест

нито ми отговаряха на обажданията“, 
пише тя рано сутринта на 24 март. „Ня-
мам задух, но кашлям". Петрова допъл-
ва, че е променила настройките за пуб-
личност на този пост, за да не го прочете 
майка й. „Моля ви, не го споделяйте с 
нея“, допълва тя.

После тя вика линейка, която я откар-
ва в болница. Там умира на 31 март.

Петрова е сред известните журнали-
сти в град Перм, където живеят един 
милион души. Той се намира на 1500 км 
североизточно от Москва, в планината 
Урал. Тя е била редактор в икономиче-
ския вестник „Бизнес интерес“.

„В конфликтни моменти“, казва Петро-
ва в интервю за професионалния вест-
ник „Журналист“ през октомври 2019 г., 
„ако говорим за честен бизнесмен, кой-
то си плаща данъците, ние винаги сме на 
неговата страна“.

Майката на Анастасия, Марина Шило-
ва, също е известен местен журналист. 
„Настя е потомствен журналист. Тя на-
следи най-добрите качества на майка 
си, основно решителността в преследва-
не на целите“, казва редакторът на сайта 
на „Бизнес интерес“ Светлана Данилова.

Петрова е писател, художник и самот-
на майка на двама сина. Тя е била алер-
гична към пеницилин и през годините 
е прекарала няколко тежки пневмонии, 
които са увредили белите й дробове.

В свой пост във Фейсбук от 24 март 
Анастасия пише как е седяла дълго в ли-
нейката пред входа на инфекциозната 

болница, докато парамедиците са спо-
рели по телефона какво да правят с нея. 
„Те нямат инструкции къде да карат хо-
рата. Никой няма ясна идея за каквото и 
да било“.

Накрая я карат в друга болница, къде-
то лекарите не са крили гнева си срещу 
колегите им от първата болница.

„Доста страшно“
Петрова е настанена сама в стая с три 

легла. Пише, че в другите стаи е по съ-
щия начин.

„Дадоха ми стандартните лекарства 
срещу настинка. Поставиха ме на кис-
лород, защото не им харесва как ди-
шам. Сега оставам в изолация за две 
седмици, докато не дам два отрицател-
ни теста за коронавирус“, пише тя.

Малко по-късно двама лекари я по-
сещават и решават, че тя няма нуж-
да да бъде поставена на апарат за об-
дишване. „Въпреки това, когато доктор 

от интензивно отделение 
внимателно разглежда по-
казанията ви, си е доста 
страшно“.

На сутринта Петрова дава 
проби за тестове за коро-
навирус и за традиционен 
грип.

„Сега чакам“, пише тя. По-
сле поства снимка на закус-
ката си, която е в съдове за 
еднократна употреба с ин-
струкции да бъдат изхвър-
лени в специално кошче.

По-късно през деня тя все 
още чака резултати от тес-
товете и пише на приятел: 
„Нито докторите, нито аз 
мислим, че имам коронави-
рус. Не е необходимо да за-
тварят всичко заради мен". 
След направена рентгенова 
снимка Анастасия официал-
но е с диагноза пневмония.

На 25 март тя забеляз-
ва, че вече повече от ден 
продължава да поддържа 
температура от 38 градуса. 

Петрова добавя, че се чув-
ства все едно „постоянно потъва“, не от-
говаря на никого и спи през 90 на сто 

от времето.
На следващия ден тя пише, че треска-

та й не спира. Температурата се покачва 
до 39 градуса. После лекарите успяват 
да я свалят с лекарства, но след някол-
ко часа на 37 градуса, температурата 
пак се покачва.

В ранния следобяд на 26 март тя 
пише, че първият тест за коронавирус е 
отрицателен. На 29 март тя пише отно-
во това във Facebook. Малко по-късно 
е поставена на командно дишане и така 
умира на 31 март.

На 1 април здравният министър на 
Пермска област Оксана Мелехова каз-
ва, че диагнозата на Петрова е „дву-
странна пневмония“.

На 2 април журналистката Юлия Ба-
лабанова, приятелка на Петрова, пуб-
ликува скрийншот от чат от 29 март, в 
който Анастасия казва, че „вторият тест 
е положителен“.

Подозрителни 
числа

Няколко часа след това здравни-
те власти в Перм променят официал-
но причината за смъртта на Петрова на 
„двустранна пневмония, предизвикана 
от коронавирус“.

„Този случай показва как властите се 
опитват да крият истинската картина с 
коронавируса в Русия“, казва пред Ра-
дио Свободна Европа журналистът от 
Перм Валери Мазанов.

Официално обявеният брой заразе-
ни с COVID-19 в Русия до четвъртък по 
обяд е 10 131 души, а починалите са 76. 
Много хора обаче предполагат, че исти-
ната е по-различна.

Изпълняващият длъжността губерна-
тор на Пермска област Дмитрий Махо-
нин признава, че властите са прикри-
ли причината за смъртта на Анастасия 
Петрова и коментира по този повод, че 
„трябва да казваме истината на хората“.

„Няма да позволя да се лъже, особено 
от здравното министерство“, казва той 
на 2 април.

Материалът е написан с помощта на 
кореспондента в Перм на руската служба на 

Радио Свободна Европа Юри Куроптев.

„Доста страшно“: Журналистка 
описа смъртта си от коронавирус
XСлучаят с Анастасия Петрова даде повод за подозрения, че Русия прикрива ситуацията със заразата

Анастасия Петрова публикува тази снимка от болницата.

Част от кореспонденцията на журналистката от болницата.

Анастасия Петрова
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Откриха Асоциация на 
българските полицаи в САЩ

XОт Масачузетс до Хавай – сънародници в служба на реда

Б
ългари от редиците на си-
лите на реда в САЩ откриха 
своя полицейска асоциация. 
Сънародниците ни са се обе-
динили с идеята да помогнат 

с благотворителни инициативи на бъл-
гарската общност в Северна Америка. 
„Идеята се зароди неслучайно, защо-
то аз видях, че има други организации, 
които са полски, италиански, мекси-
кански, от много години“, каза Марио 
Вълков, президент на новосъздадена-
та асоциация. „Реших, че ние, българи-
те, също трябва да направим нещо та-
кова и да оставим нещо за полицаите, 
които ще дойдат след нас от български 
произход“, допълни той.

В момента в Bulgarian American Police 
Association (BAPA) 

членуват 26 души, като 
една трета от тях са жени. 

„Броят ни се увеличава с всеки изминат 
ден. Всеки изминал ден ставаме все по-
вече и повече“, обясни Вълков и уточ-
ни, че всъщност не става дума само за 
патрулиращи полицаи, а и за шерифи, 
детективи, надзорници и следователи. 
„Имаме българи от Бостън, Масачузец, 
чак до Мауи, Хавай“, разказа сънарод-
никът ни и допълни: „И аз съм учуден, 

че има толкова българи полицаи в 
Америка“. Сред членовете на BAPA са 
и двамата братя Мартин и Георги Мав-
рови, родом от Благоевград. И двама-
та са полицаи в Чикаго, а Мартин, кой-
то е полицай от едва 2 години, казва, че 
е постъпил в академията по пример на 
по-големия си брат и кумир Георги. И 
двамата са постъпили в новооткритата 
Асоциация с цел да бъдат от по-голяма 
полза на сънародниците ни в Чикаго. 
„Готови сме да откликнем на всякакви 

покани, с каквото може да помогнем, 
бихме помогнали“, каза Георги Мавров.

В разгара на пандемията с корона-
вирус и правилата за социална дистан-
ция, българските полицаи в САЩ са на 
първа линия за помощ на гражданите, 
а в самата организация обменят актив-
но информация и взаимопомощ.

На въпроса трудно ли се става поли-
цай в Америка, българските ченгета в 
Чикаго се подсмихват.

Няма невъзможни неща, който си го 

постави за цел и положи достатъчно 
труд, винаги може да го постигне“, каза 
офицер Б. Бонев от Highland Park Police 
Department. Той обаче смята работата 
си като една от най-трудните профе-
сии, за да се изградиш като добър ка-
дър, и една от най-крехките да се за-
държиш.

От Асоциацията на българските по-
лицаи в САЩ са изпратили още покани 
към техни колеги униформени в стра-
ната и се надяват на още нови членове.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Офицер Мирослав Башев е родом от Златоград и служи в Мауи, щата 
Хавай.Горе отляво надясно: Б. Бонев, Г. Мирчев, М. Вълков, Г. Мавров, Р. Гачев; Долу отляво надясно: Г. Куртев, М. Мавров, Д. Беков

Снимки: BAPA

Мариела Георгиева от 4-то Районно Полицейско 
управление в Харис Каунти, щата Тексас, е родом 
от Бургас. Стоян Георгиев е патрулиращ щатски шериф в Невада.
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* Из разказа на Иван Вазов „На карантина“, писан през 1893 г. По това 
време цяла Европа е залята от епидемична вълна, върлуват холера, 

едра шарка и тиф.

Десетина бели бараки, усамотени една 
от друга, стоят на полето, в подножието на 
една гориста полегата рътлина. На значи-
телно разстояние зад тях, в своята теснина, 
мътно се мержелее сънливият Цариброд. 
Влакът изпищя и спря при бараките.

Пътниците меланхолически излязоха из 
вагоните с куфари и вързопи в ръце, по за-
повед на стражарите всички се натрупаха 
пред една барака, построена до самата же-
лезна линия, след като оставиха багажите 
си накуп.

В това време, надясно от линията, на по-
ляната, тълпи карантинопазци гледат лю-
бопитно на нас и викат „ура“. Един серио-
зен господин, с черна овча шапка, стои при 
някаква си металическа тулумба и крепи в 
ръцете си една тръба-църкалка. Лицето му 
е важно, като че ще върши някакво свеще-
нодействие.

— Господа, моля ви, дохождайте тука 
един по един да се напръскате — обяви ка-
рантинният доктор.

Случи се, че бях аз първият, който бях 
подложен на дезинфекциране. Изправих 
се покорно пред важния чиновник-църка-
тел и тозчас една широка струя от карболо-
ви пръски обля ми дрехите и лицето.

— Извърни се! — заповяда авторитетно 
чиновникът.

Аз се изгърбих. Нов дъжд от миризлива 
карболка накваси ме пак от врата до кра-
ката. Няма съмнение, всичките холерни ми-
кроби, случайно донесени от Австрия, Ун-
гария и Сърбия, бяха убити. Но излезе, че 
церемонията не беше свършена.

— Извърни се пак! — поръча ми важни-
ят господин.

Извърнах се.
— Извади ръката от джоба си! Църкк! — 

Свали си шапката! — Църкк! — Простри си 
омбрелата!… Църкк!

Аз бях цял къпаник. Заредиха се и други-
те пътници.

— Господа — обяви докторът — моля, 
дохождайте да ви запиша.

И всеки попръскан си казваше името, 
мястото, отдето иде, и мястото, където оти-
ва.

Един стражар простираше един голям 
тенекиен съд.

— Пусни си тука паспортът.
И всеки си пускаше там паспортът, за да 

бъде дезинфекциран.
Па влазяне в бараката. Скоро стадото я 

напълни. Когато всички се натъпкаха вир-
вода от карболка, излезе, че сме двайсет и 
осем души от разни езици и племена. Меж-
ду тях само една дама, една хубава госпо-
жица от Париж.

— Се n’est pas trop — забележи тя усмих-
ната.

— Сега елате подир мене да ви разпре-
деля по бараките — каза докторът...

Едвам влязохме в бараката си, стража-
ринът ни покани да идем да отворим ку-
фарите си, за да бъдат дезинфекцирани и 
вещите ни. По същия ред слезнахме към 
железната линия и се упътихме към една 
осамотена друга барака, която се различа-

ваше от другите по това, че от коминя й из-
лизаше към небето висок, гъст, дебел сноп 
дим, както из един локомотив в движение. 
Вътре един огромен железен цилиндър — 
казан, който ревеше и пъхтеше под огъня.

Куфарите се разтвориха. В няколко ми-
нути бараката се превърна на едно изло-
жение, безброй неща и дреболии от най-
разни цветове, форми и произхождения 
красяха подът и пленяха погледа с необик-
новена пъстрота. Едно малко Чикаго (тога-
ва имаше всемирно изложение в Чикаго).

Вещите се отделиха на два купа: дреб-
ните, като книги, стъкленца, четки и пр., се 
напръскаха просто с карболка, а дрехите, 
платовете, припирът и там подобни се сви-
ха в платна, за да се фърлят в казана, дето 
трябваше да направят парна карболова 
баня.

Отчаяни викове от ония пътници, които 
носеха някакви скъпи и копринени мате-
рии и армагани. Но нямаше изход. Полови-
ната Чикаго влезе в казана.

Когато се завърнахме в бараката си с из-
мокрените и свити от карболовата кисло-
та неща, ние узнахме с ужас, че има да пре-
търпим още една последна дезинфекция: 
трябваше да се облечем в съвършено чис-
ти дрехи — горни и долни — а ония, които 
имахме на гърба си, да ги пратим в търбу-
ха на минотавра, за да си направят парна-
та баня. Някои от другарите, като нямаха 
други дрехи вместо съблечените, завиха 
се с юрганите, докато им ги повърнат, как-
то правеше Пелопид, старият гръцки пол-
ководец...

Третата вечер нашата барака организи-
ра концерт.

Вазумява се, господин Тра-ла-ла, като 
протомайстор по пението трябваше той да 
даде тона на цялата музикална вечеринка. 
И безконечните тра-ла-ла се зафанаха. Това 
стана най-после уморително и раздразни 
нервите ни до нетърпимост. Предложихме 
да изпее най-популярната българска пе-
сен. Ботевата молитва, думите на която той 
не можеше да не знае. Той се съгласи и за-
фана:

О мой боже, милий боже,
не ти кой си… тра-ла-ла-ла,
но тий кой си… тра-ла-ла-ла…
Ние му благодариме трогателно. Ред 

дойде на господина управителя. Той запя. 
Излезе, че имал твърде сладкозвучен глас. 
За нещастие и песните му, както и шегите 
му, не дишаха голяма свежест. Така, между 
другите вехтории, той поиска да ни угости 
и с: „От де да начена, о любезна моя“, но 
биде прекъснат с негодуване от аудито-
рията си, която покани арменецът да из-
пее някоя турска. Подир доста молби той 
запя с чувство някои от ония сладостраст-
ни турски песни, на които старостта не бър-
ка да упленяват и днес нашето ухо и сърце. 
Приглашаше му евреинът Кара-Пипер от 
Берковица, когото нарочно бяхме повика-
ли на вечеринката, понеже е известно, че 
берковските евреи и еврейки са най-изкус-
ните сладкопойци на турски песни.

***
— Господа, утре можете да тръгнете! — 

обяви ни на четвъртия ден докторът — ка-
рантината се намалява от пет на три дена 
— по ходатайството на господина мини-
стра.

— Ура! — изгърмя из всичките уста и се 
разнесе по околните висоти.

Народът в бараката №14 беше във въз-
торг. Вечерта се организува нова веселба 
на открит въздух. Тя се увенча с едно хоро 
— ние празнувахме едновременно два 
празника, нашето освобождение и Съеди-
нението.

Тоя знаменит ден беше 6 септември.

ИВАН ВАЗОВ

На карантина*

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


15 - 21 април 2020 г. 31

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

 казана дума

„Една разходка в парка ще струва 300 
лева. При повторно ще струва 1000 лева.“

Председателят на бюджетната комисия в 
Народното събрание  

обяснява промените в санкциите при 
нарушаване на извънредните мерки

„В 12 ч. на Великден ще изляза на двора 
и ще викам колкото глас имам Христос 
Воскресе.“

Премиерът Бойко Борисов описва как ще 
прекара празника в условия на коронавирус и 

затегнати мерки за посещение на храмове

„Не възприемайте Цветница и Великден 
като празници.“

Шефът на Националния оперативен щаб 
ген. Венцислав Мутафчийски убеждава 

българите да не ходят на църква на Великден

„Бих препоръчал, ако някой има 
резервация за море за юли, за 
август, да не я отменя, защото 
имам надежда, че ще може да я 
осъществим.“

Главният здравен инспектор на 
България д-р Ангел Кунчев по повод 

епидемията от коронавирус

„Бегом, кръгом и 
ходом марш.“ Можеш 
да нареждаш само на 
„Любов-60.“

Депутатката от ГЕРБ 
Десислава Атанасова към 

президента Румен Радев по 
повод негова критика към 

мнозинството. „Любов-60“ 
е фирмата на съпругата на 
държавния глава Десислава 

Радева

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


С
ветът няма да е същият! Ико-
номисти, анализатори, поли-
тици и журналисти често из-
ползват това заклинание, за 
да опишат големите проме-

ни, които пандемията от коронавиру-
са формира в обществата ни. Но защо 
няма да е същият, как точно ще изглеж-
да и какви ще са промените, не са много 
онези, които се опитват да прогнозират.

Ето няколко прогнози от футуристите.

„Мрачният пророк“ 
на бъдещето

Британският астроном сър Мартин 
Рийс се самоопределя като „мрачен 
пророк“ на пандемиите.

Той обяснява, че песимизмът по от-
ношение на такива събития произлиза 
от идеята, че „злонамерени страни“ мо-
гат да разработят и пуснат в обществото 
по-заразни и предаващи се между хора-
та болести.

„За щастие този нов вирус е по-сло-
жен за „хакване“, но вероятно е само въ-
прос на време, преди и това да се слу-
чи“, посочва Рийс.

Той е един от 50-те съавтори на „След 
шока“, книга с есета в чест на 50-тата го-
дишнина от „Шок от бъдещето". Послед-
ната му футуристична творба се казва 
„За бъдещето“ и навлиза в някои под-
робности за пандемиите. В него се спо-
менават нарушаването на структура-
та на обществото и „невъзможността за 
бягство“ от икономическия срив в на-
шия силно свързан свят.

„Оптимистичният сценарий е, че това 
ще е еднократно събитие, от което ще 
се възстановим като сме научили поне 
два урока“ казва Рийс. Първият от тях е, 
че не бива да зависим от неустойчиви и 
дълги вериги за внос на продукти.

„Трябва да инвестираме в резервен 
капацитет, в хора и оборудване, за да 
можем да се справяме с такива съби-
тия“, посочва астрономът, цитиран от 
webcafe.

Вторият урок, който според Рийс мо-

жем да изведем, е осъзнаването, че жи-
телите на градовете всъщност могат и 
да не прекарват един-два неприятни 
часа ежедневно в пътуване между дома 
и офиса.

Домашният офис вече е тук, с всич-
ки „привилегии“ на видеоконферентни-
те връзки, употребата на собствени ус-
тройства и болките в гърба.

Някои организации обаче се опитват 
да „предпазят“ служителите си от рабо-
тата вкъщи, казва Изабела Херман от 
Академията за точни и хуманитарни на-

уки „Берлин-Бранденбург“.
„Базовата нагласа на хората е доста 

интересна, а именно, че работата не е 
част от живота ни или нещо, което оби-
чаме да правим, а нещо, което трябва да 
правим точно седем часа и 42 минути на 
ден. И после започва реалният ви жи-
вот“, обяснява Херман.

Ето защо някои експерти очакват, че 
случващото се ще засили изграждането 
на инфраструктура, която да позволя-
ва на повече хора да работят от домо-
вете си.

Да приемем обаче, че този проблем е 
вече решен и най-после сме отпуснати с 
лаптоп в скута — какво да правим тогава 
със свободното офисно пространство и 
нископлатените служители, които го по-
чистват? Кой ще спечели повече? Рабо-
тещите в градовете, облекчени от стреса 
на пътуването до офиса, или нашите ра-
ботодатели, облекчени от огромни раз-
ходи? Кой ще спечели, когато изчезнат 
границите между дома и офиса?

Дали няма да се окаже, че работата 
ни никога не е напълно свършена... при-

мерно защото Wi-Fi мрежата току-що е 
спряла? Но хайде, ще опитате по-късно, 
на вечеря с децата.

Компютърът не става 
за ядене

По-бързите мрежи вече са налице 
с 5G. Но могат ли технологиите да ре-
шат всички проблеми? Вземете напри-
мер видеоконферентните връзки. Те са 
приемливи като изключение, но когато 
се превръщат в правило, не успяват на-
пълно да предадат деликатни форми на 
комуникация като езика на тялото. Вся-
какъв звук се нормализира, микрофо-
ните се заглушават, няма ги и нервните 
ръце или блуждаещия, насочен надолу 
поглед.

Или пък може би трябва просто да се 
отървем от такива жестове — има ли 
нужда от тях въобще?

Музикантът и креативен технолог Мат 
Блек например смята, че въпреки съ-
ществуването на онлайн общности хо-
рата са гладни за реални житейски из-
живявания.

„Интернет може да е просто улесне-
ние. И все пак приоритетът е реалният 
свят, а за него ни напомня и фактът, че 

не можем да се нахраним с онова, кое-
то е на компютърния екран“, казва Блек. 
Иронията може би е, че нарастващата 
дигитална комуникация създава и нара-
стваща нужда хората да пътуват на голе-
ми разстояния и да присъстват лично.

Съществуват и опасения, че след пан-
демията корпорациите ще използват 
още по-малко човешки труд, като заме-
нят работниците с автоматизация и из-
куствен интелект. Ясно е защо - компю-
трите и роботите не се разболяват.

Случва се така, че дори докато еже-
дневието ни се забавя, други неща се ус-
коряват.

„Коронавирусът засилва това, което 
наричам метапроблем на нашето вре-
ме“, казва криптографът Дейвид Чом.

Страхът от зараза ограничава „лич-
ното“ общуване, което ни води още 
по-дълбоко във вселената на все по-
дистанциращата ни електронна кому-
никация.

Според него е необходима онлайн 
система, която има „защитите на лично-
стната комуникация очи в очи, като за-
щитава не само това, което се казва, но 
и „метаданните“, социалната схема на 
това кой с кого и кога разговаря“.

Появява се и въпросът дали защита-
та на личните данни не е чисто култур-
на конструкция. Ако здравето ви зависи 
от това, не бихте ли споделяли охотно 
данните си? Според Тобиас Гантнер, 
изпълнителен директор на HealthCare 
Futurists, трябва да се простим с концеп-
циите си за сигурност на данните.

„Вижте например развитието на акус-
тични биомаркери, където от откъси от 
гласови данни можете да определите 
предразположението към Паркинсон 
или депресия. Сигурността на данните е 
нещо, полезно за здравите хора. Ако сте 
изложени на риск, ситуацията се проме-
ня бързо и изведнъж се оказва, че под-
крепяте споделянето или предоставя-
нето на данни“, посочва той.
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Мария Ботуел от Toffler Associates 
посочва, че „никое общество не избяг-
ва промяната". Как обаче се променя-
ме зависи от това как се възприемаме 
като индивиди и групи, живеещи в на-
стоящето.

Според Рубен Нелсън, изпълнителен 
директор на Foresight Canada, населе-
нието е станало „по-малко почтително, 
по-фокусирано върху себе си и лични-
те си нужди“.

Той коментира, че тези характерис-
тики се затвърждават и от базирания 
на краткосрочни печалби корпора-
тивен свят, подкрепен от рекламната 
индустрия и съучастващите охотно 
правителства, които фетишизират ико-
номическия растеж.

Нелсън обаче смята, че този път про-
мяната ще остави белег в човешката ис-
тория. По думите му може да наблюда-
ваме неочаквани ползи и по-конкретно 

„осъзнаване сред някои хора, че пре-
обладаващите начини на познание и 
организация, характерни за нашата мо-
дерна техно-индустриална култура, не 
могат да се справят с реалността на жи-
веещите, сложни, относителни човеш-
ки и не-човешки системи“.

Всичко това според него може да из-
вади на фокус необходимостта от нова 
концепция, на която да стъпва нашата 
култура.

Промяната ще остави 
белег в човешката история

XКак ще се промени работата ни, как ще общуваме 
с технологиите и ще започнем ли всичко отначало?
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Рубен Нелсън

Всичко да започне отначало. 
Това ли е отговорът?
Да се разруши всичко и да се запо-

чне начисто ли е отговорът? Това 
е доста сериозно начинание. На-

виците ни за шопинг сами по себе си 
изглеждат неподлежащи на промяна, 
какво тогава остава за цели култури?

Изабела Херман не очаква фундамен-
тална промяна в потреблението, каква-
то според нея е надеждата сред кли-
матичните активисти. Тя обяснява, че 
подобно нещо е възможно само ако се 
промени системата, а това, което се пра-
ви в момента, е тя да се поддържа рабо-
теща на всяка цена.

Херман посочва, че, от друга страна, 
„нищо не е по-трудно за прогнозира-
не от бъдещето". Защото човек може да 
анализира всякакви данни и да гради 
сценарии за промяна, но „бъдещето е 
нелинейно“.

Така че едва когато всичко приключи, 

ще имаме лукса да разказваме история-
та като спретнато свързана поредица от 
логични събития.

Изабела Херман

Светът след коронавируса: 
Какво казват футуристите?
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трябваха на трикратния 
световен шампион в три-
атлона Ян Фродено, за да 
завърши пълен „Айрънмен“ 
в собствения си дом. Така 
шампионът събра повече 
от 200 хиляди евро в бор-
бата с пандемията от коро-
навирус.

 в цифри

93- 

години от „Хюстън, имаме проблем“ отбеляза НАСА. С това емблематично радиосъбще-
ние астронавтите от „Аполо 13“ докладват за аварията на центъра за контрол на полетите в 
Хюстън. Това е първият космически кораб, претърпял авария извън земна орбита и успял да 
се завърне благополучно на Земята след обиколка около Луната.

50
8:33:40
часа минути секунди

метра височина достигна стълбът от лава 
и пепел, който вулканът Анак Кракатау в 
Индонезия изхвърли при изригването си 
преди дни. Това е най-продължителното из-
ригване от 2018 г., когато част от вулканич-
ния остров рухна и това предизвика унищо-
жително цунами.

500 годишна жена от Питсбърг 
поиска помощ в условията 
на изолация заради панде-

мията от новия коронави-
рус. Олив Веронези позира на 

прозореца си с дъска за сухо 
изтриване, на която пише: 

„Имам нужда от още бира". 
Бабата държи и празен кен от 

любимата си марка пиво.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Г
рупа български роми, които жи-
веят в малко британско градче, 
не спазват наложената от прави-
телството карантина и предизви-
каха местната власт да прибегне 

до убеждаване на български език. 
Във Великобритания беше премина-

та психологическата граница от 10 000 
смъртни случаи от COVID-19, а броят на 
диагностицираните надмина 84 000. 

Ромите живеят в Нютаунхамилтън, мал-
ко градче в областта Армагх. След въвеж-
дането на мерките за социална дистан-
ция общинският съветник Бара О Муири 
забелязва, че въпреки забраните, те про-
дължават да се събират, общуват и раз-
хождат по улиците, разказва bTV. Загри-
жен, че не са разбрали за опасността от 
вируса и смисъла на мерките, общински-
ят съветник написва писмо, което пре-
вежда с помощта на интернет на българ-
ски език:

„Великобритания е в извънредна ситу-
ация и затваряне по домовете за 3 седми-
ци. Полицията ще има спешни правомо-
щия 

да арестува 
и глобява всеки

който не спазва правилата. Единственото 
най-важно действие, което всички можем 
да предприемем в борбата с коронавиру-
са, е да останем у дома, за да защитим на-
ционалната здравна служба и да спасим 
живот! Моля, останете си у дома. Спасете 
живот!“

Въпреки това, седмица по-късно, вла-
стите не забелязали промяна в поведени-

ето на ромската общност, която продъл-
жава да води активен социален живот.

Г-н О Муири прибягва до друг похват - 
той се обръща за съдействие към българ-
ското посолство в Лондон. Оттам му пре-
доставят запис с мерките на български 
език, който той пуска от високоговори-
тел, монтиран на автомобила му, с който 
обикаля улиците на града.

Местната преса с интерес следи разви-
тието на историята и се надява ситуация-
та да бъде разбрана от всички, за да може 
да се спре разпространението на корона-
вируса.

А общинският съветник е убеден, че 
силовото налагане на мерките от поли-
цията няма да има същия ефект като раз-
яснителната кампания, която е организи-
рал.

BG роми изнервиха 
британско градче, не 
спазват карантината

Колата с високоговорител, с която общинският 
съветник Бара О Муири обикаля града. 

XМестна власт се видя принудена да им обясни мерките на български език

Писмото до българите, преведено на родния им език.

Полицията във Виена задържа 
българин, отказал да си сло-
жи маска в супермаркет във 

Виена и заплашил негови служите-
ли с отвертка. Инцидентът е станал 
в магазин от веригата „Пени“ в район 
Бригитенау в столицата на Австрия.

Служители на супермаркета уве-
домили полицията. Малко по-късно 
56-годишният българин е бил задър-
жан в района.

Инцидентът станал малко след 10 
часа сутринта миналия вторник. Мъ-
жът отказвал да си сложи маска и меж-
ду него и персонала била избухнала 
кавга. Българинът извадил отвертка и 
заплашил служителите. Никой не е по-
страдал. Малко по-късно българинът 
е разпознат и задържан от полицаи, а 
отвертката е била иззета.

Задържаха българин, 
отказал да носи 
маска във Виена

Covid-19 пресуши 
балканските 
наркоканали

Възможностите за движение на 
наркотрафикантите спаднаха 
заради пандемията от корона-

вирус. Това доведе до намалено раз-
пространение и бариери по пътя на 
наркотиците през балканските стра-
ни до най-силните пазари по света. 
Драстичен спад се отбелязва и при 
престъпленията, свързани с продаж-
бата или трафика на дрога, съобщиха 
властите в Черна гора.

Черна гора затвори границите си 
и засили контрола, така че наркотра-
фикантите не могат да преминат не-
забелязано и наркодилърите нямат 
възможност да пласират дрогата, из-
пращана в Европа от Близкия изток.

Продажбата на наркотици по улици-
те също е сведена до минимум заради 
забраната за излизане навън.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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В 
Мънделейн, едно от малките 
западни предградия на Чика-
го, е сгушен магазин за струн-
ни музикални инструменти 
– цигулки, виоли и чела. Каз-

ва се Classic Violins и е собственост на 
наши сънародници с корени от Плов-
див. Бизнесът съществува повече от 20 
години. Създаден е първо в Лос Андже-
лис, а после преместен в Чикаго. Първо-
начално инструментите са били внасяни 
от България, а после и измайсторявани 
на място. Отскоро Classic Violins могат да 
се похвалят и с втори магазин в Кеноша, 
Уисконсин.

Две са тайните на сънародниците ни 
за успеха:

запазване на занаята 
в семейството

и използване на дърво от България и 
Балканите, нещо, което прави инстру-
ментите уникални в музикално отноше-
ние.

Всичко започва от маестро Георги Шу-
манов, който идва в Щатите след проме-
ните в България. „Той е човек с много та-
ланти. По професия е електротехник, но 
после започва да се занимава и с люти-
ерство“, обясняват дъщерите му Стефка 
и Антоанета, които също са част от ком-
панията.

Веднага след като Георги Шуманов 
създава компанията си в Града на анге-
лите, инструментите, които продава, за-
почват да се търсят от видни музиканти. 
„Майка ми Мария, съпругата на Георги, 
го подкрепя от първия момент, така че 
тя също има голям принос за създава-
нето на бизнеса и развитието му“, казва 
Стефка.

След като се премества в Чикаго, Ге-

орги Шуманов увлича със себе си Петьо 
Костов и Георги Чавдаров, с които ос-
новават Classic Violins през 1996 г. Пре-
ди това тримата завършват училището 
за лютиери в Чикаго (Chicago School of 
Violin Making). В същото училище 3 се-
местъра завършва и дъщерята на Шу-
манов Антоанета. Иначе от България тя 
има диплома за електронен инженер.

Съдбата събира 
в семеен съюз

партньорите на Шуманов с двете му дъ-
щери - Антоанета с Петьо Костов и Сте-
фка с Пламен Чавдаров. Това сплотява 
семейството още повече. Петьо Костов 
проявява талант за правене на цигулки 
още от България, където учи при май-
стор Владимир Найденов. В Америка за-
вършва и инженерна специалност, което 
разширява познанията му по акустика. С 
времето той се превръща в един от най-
именитите майстори на цигулки в Аме-
рика. Има редица награди за постиже-
ния в лютиерството и е член на борда на 
директорите на училището за лютиери в 

Чикаго. Пламен Чавдаров е 
не по-малко талантлив. Бук-
вално от едно парче дърво 
той създава цигулки, чела, 
контрабаси, а също и отделя 
голяма част от времето си 
в поправка и реставрация 
на стари инструменти. Ан-
тоанета се е специализира-
ла в поправката на лъкове, 
а Стефка, която по профе-
сия е учител – в рекламата и 
поддържането на контакти 
с клиенти.

Във фирмата работи и още един бъл-
гарин, който не е член на фамилията – 
Христо Христов. „Ние го смятаме за част 
от семейството, защото е бил част от са-
мото основаване на магазина. Той идва 
от семейство на дърводелци и се зани-
мава с поддръжка на инструментите, 
които даваме под наем на ученици“, каз-
ва Стефка. В българския магазин

се провеждат 
и музикални уроци

така че там музиката не спира да звучи и 
това създава особено настроение. Бъл-
гарите казват, че са благодарни на всич-
ки, с които работят.

Цялото семейство е напълно отдаде-
но на занаята с правенето на музикални 
инструменти. Къщите им сe намират на 
една улица на 10 минути от магазина в 
Мънделейн. И сега в условията на пан-
демия продължават да обслужват кли-
ентите си, доколкото могат – изпращат 
части по пощата, приемат повредени 
инструменти, оставени пред входа, и ги 
поправят.

Двамата сина на Петьо и Антоанета са 
третото поколение, което открива удо-
волствие от работата в семейната ком-
пания. Единият се занимава с поправка 
и подготвяне на инструменти, а други-
ят – със счетоводство и техническа под-
дръжка.

200 часа отнема да 
се изработи една цигулка

Българите не пропускат нито една 
стъпка от древния занаят, за да са сигур-
ни, че инструментите ще звучат мело-
дично. Дървото се избира от България 
и Балканите. „Нашата къща в България е 
един своеобразен склад на материала, 
който използваме. Всяка година ходим 
там и го дообогатяваме“, казва Антоа-
нета. Всичко се прави ръчно. Дървото 
се обработва по специална процедура, 
размерите на различните цигулки се 
подбират специално, следват се много 
стъпки, което изисква много търпение и 
в много случаи и експерименти. „За до-
брия звук на цигулката имат значение 
пластовете, които нанасяме под лака“, 
разкрива Антоанета. „Ползваме най-ве-
че маслен лак. Използваме и лак на ал-
кохолна основа. Използваме екзотични 
дървета за външните аксесоари – пали-
сандър или абанос. Ползваме и чемшир 
от България, който не е екзотичен, но се 
търси много, тъй като чемширеният лък 
например прави звука много звънлив“, 
добавя Антоанета.

Стефка споделя за възторга, който 
българите изпитват, когато отиват при 
нашите майстори. „Когато влязат в ма-
газина, им е много приятно да чуят бъл-
гарска реч. Това е бизнес, който обикно-
вено не се държи от българи.“

Българи в Чикаго майсторят 
цигулки от дърво от България

XСънародниците ни всяка година се прибират в Родината, 
за да изберат материал за инструментите си

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българският магазин Classic Violins отвътре.

Семейството на Георги Шуманов (с ножицата) открива свой магазин.
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П
етя Видолова все още се из-
дига като лидер в света на 
бизнеса, но успехът й досе-
га е изграден върху осно-
вата на постоянство и ми-

слене за бъдещето. Видолова е родена 
в България и се мести в Съединените 
щати преди около 17 години, като за-
почва кариерата си от самото начало.

Тя има магистърска степен по бизнес 
администрация (MBA), сертификат за 
управление на програми от универси-
тета в Станфорд и е завършила програ-
ма за високоефективно ръководство от 
университета Корнел.

Днес в „Майкрософт“ в Сиатъл тя ръ-
ководи екип от 80 души, включително 
консултанти и компании. Нейният отдел 
е „Партньорски дигитални двигатели и 
програми“.

Видолова започва работа в техноло-
гичния гигант през 2006 г. с екипа за 
корпоративни проучвания.

Българката смята, че е важно да по-
мага на други жени да намерят път към 
успеха в технологичната индустрия и е 
създала своя менторска програма. Ос-
вен това тя е посланик на организа-
цията „Българските жени в света на тех-
нологиите“ (BulgarianWomenin Tech) 
- създадена миналата година в Сиатъл.

„Добрите лидери са тези, които имат 
съпричастност, далновидност и считат 
себе си за модели за подражание“, каз-
ва Видолова. „Като лидер е важно

да знаете как да 
мотивирате хората

и да можете да създавате работна сре-
да, в която всеки иска да бъде част от 

нея. Много хора вярваха, че за да бъдеш 
лидер, трябва да имаш смелост да зая-
виш мнението си, и че тези хора са оне-
зи, които шефовете чуват, но не е така“, 
допълва тя.

Лидерски умения могат да бъдат при-
добити на всяко ниво според Петя. „Ва-
жно е да задвижите активно кариера-
та си - и да не чакате някой друг да го 
направи - като дефинирате много ясни 
цели и стъпките, за да стигнете дотам. 
Има изследвания, които показват, че 
хората прекарват повече време в пла-
нирането на ваканциите си, отколкото 
в кариерата си, и че наличието на до-
бре дефиниран план за кариера е една 
от първите стъпки за достигане дотам. 
Така че отделете малко време на това 
какво искате да постигнете в професи-
онален план“, казва тя пред списанието 
„Сиатъл Бизнес“.

Да си жена в сферата на технологии-
те не е лесно. Още по-трудно е да си на 
лидерска позиция. Само 18% от мени-

джърските позиции в тази сфера в САЩ 
са заети от жени, а в Европа този дял е 
само 11%. „Компаниите трябва да на-
сърчават идеята и процеса повече жени 
да станат лидери“, категорична е Видо-
лова. „Имам късмета да работя в компа-
ния, където съм заобиколена от много 
вдъхновяващи жени, които имат много 
смели цели. Тази среда изигра решава-
ща роля за моя личен успех“, разкрива 
тя.

За жените, които сега стъпват в облас-
тта на технологиите, Петя казва, че

трябва да са смели 
и да знаят какво искат

„Бъдете себе си“, съветва българка-
та. „Не се опитвайте да се държите като 
някой друг. Не се опитвайте да се про-
мените. Знайте силните си страни. Бъ-
дете наясно със своите слабости и ин-
вестирайте повече време в развитието 
на силните си страни. Също така, бъдете 
отворени за нови възможности, защо-
то ако никога не се осмелите да опитате 
нови неща, никога няма да знаете кол-
ко успешни можете да бъдете там“, до-
пълва тя.

XПетя Видолова помага на жените в областта на технологиите

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българка сред лидерите на 
„Майкрософт“ в Сиатъл

Петя Видолова

Снимкa: „Сиатъл Бизнес“

https://www.russianschool.com/
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Н
а 17 юни 1984 година се 
случва нещо забележител-
но в най-стария универси-
тет в САЩ. Харвард обявя-
ва победителя в анонимния 

конкурс за написване на бакалаварския 
му химн. В него участват общо 560 сту-
денти, представени с псевдоними, пред-
ставители на най-висшите кръгове от 
американското общество. И тогава, как-
то и сега, в Харвард учат децата на ари-
стократите, на политиците и на банке-
рите. Всички се чудят кой от тях е Pope, 
посочения от университета за победи-

тел в конкурса. Учудването е огромно, 
когато се оказва, че автор на текста на 
песента е никому неизвестен чужде-
нец, от неизвестна малка държава на да-
лечните Балкани в Европа. Да, автор на 
химна, който в Харвард пеят и до днес, 
е българин. Така роденият във Вакарел 
Стоян Ватралски бързо става познат за 
всички,

за него пишат 
авторитетни издания

като „Бостън глоуб“, „Бостън транскри-
пт“ и „Ню Йорк трибюн“, които печатат 

химна, придружен с портрета на него-
вия създател, и Ватралски вкусва све-
товна слава.

Още по-удивителното в историята на 
младия българин е, че животът му не 
започва с цветя и рози в дома на някой 

български емигрант в Щатите, а в мрач-
ните времена на турското робство в со-
фийското село Вакарел. Малкият Стоян 
е овчарче и не ходи на училище, а се на-
учава да пише и да чете едва на 14 го-
дини, но бързо усвоявал пропуснатото.

Животът на българина е белязан от 
историята, защото когато Русия обявява 
война на Турция през 1877 г., ситуация-
та за българите, включително и тези във 
Вакарел, се усложнява. Много от хората 
се опитват да скрият децата си от жесто-
костите на турците, докато трае войната. 
Същото прави и майката на Стоян, като 
го кара да бяга, накъдето му видят очи-
те. Младежът поел към Балкана, но ско-
ро бил застигнат от турците и само по 
някаква случайност останал жив. Сто-
ян повярвал, че това е дело на Бога, ста-
нал вярващ, приел протестантството и 
се прехвърлил в основаното от амери-
кански мисионери Научно-богословско 
училище в Самоков.

Будното и жадно за наука българче 
се харесало на американците и с тях-
на препоръка през 1884 г. заминало за 
САЩ, за да продължи образованието си.

В Новия свят учил последователно в 

три учебни заведения - първоначално 
за кратко изучава английски в академи-
ята в Бриджтън, Ню Джърси. През 1888-а 
взема успешно диплома от Теологично-
то училище при университета „Хауърд“ в 
столицата Вашингтон и накрая завърш-
ва Колегията в Харвардския универси-

тет при Кеймбридж в Бостън, Масачу-
зетс. Като студент

Ватралски още в началото се отли-
чил с особено доброто си познаване на 
английския език. Затова, макар и чуж-
денец, още докато учил в академията, 
спечелил литературно състезание по 
декламация, пише „168 часа“. Заради пи-
сателските му наклонности, брадата и 
гордата осанка съучениците му в Аме-
рика взели да

го наричат „българския 
Толстой“

Но най-бележитото му постижение 
обаче остава написването на бакала-
върския химн на реномирания универ-
ситет „Харвард“.

Литературният успех променя живота 
му и той се отказва да стане проповед-
ник, както първоначално е възнамеря-
вал, а вече мечтае да стане журналист, 
поет и писател. От пиедестала на до-
битата по чудодеен начин известност, 
Ватралски обикаля Америка надлъж и 
шир. Обикаля щатите Масачузетс, Мейн, 
Ню Хемпшир, Върмонт, Кънектикът, Ню 
Йорк, Пенсилвания, Охайо,

Вирджиния, Индиана и Илинойс, а 
също и Канада.

Навсякъде го приемат добре и успя-
ва да се издържа, като изнася сказки и 
пише статии не само върху различни ре-
лигиозно-етични теми, а и за своето оте-
чество България и българите.

Като студент, сказчик и журналист Ва-
тралски прекарва 17 години в Америка. 
Най-изненадващо, постигнал бляскава 
кариера, мечта и за всеки американец, 
през 1900 г. той решава, че трябва да се 
върне в България. По онова време Роди-
ната ни преживява един от най-големи-
те си възходи и за първия българин, за-
вършил Харвард, възможностите у нас 
изглеждат толкова неограничени, кол-
кото са и в Америка.

Как един българин написа 
химна на Харвард

Из спомените 
за успеха

„Аз имам само скъпи и благодарни 
спомени от моето студентство в Аме-
рика. Благородството, услужливостта 
и справедливостта на професорите, 
колегиалността и великодушието на 
студентите и досега ми сгряват сър-
цето - пише в спомените си Ватралски 
десетилетия след случката. -... Когато 
бях още в академията, през 1885 г. по-
лучих награда в първенство по дек-
ламация. Само доблестни професори 
могат да отдадат и признаят такова от-
личие на чужденец. В един анонимен 
литературен конкурс в 1894 г. назна-
чената комисия избра моя химн като 
най-добър. Голяма бе изненадата, че 
аз бях неговият автор - единственият 
българин в клас от 560 души… ала аз 
не забелязах проява на никаква озло-
ба, каквато например Пърличев опис-
ва, че си е изпатил поради литератур-
ната си победа в Атина. В Кеймбридж, 
напротив, мнозина, и професори и 
студенти, сърдечно ми се радва-
ха. Всички бостънски вестници писа-
ха за случая, като повечето печатиха 
самия химн с моя портрет и обстойна 
статия за автора му.“

За великодушието на американците
„Веднъж упражнявахме пред профе-

сора по риторика известна реч за дек-
ламация. Един след друг студентите за-
вършваха с патриотичното изречение 
от сенатора Лодж:

„...това като вършиш, такъв като бъ-
деш, ти ще се удостоиш за името Аме-
риканец - най-благородното и достой-
но име под слънцето!“ Когато дойде моя 
ред, и аз издекламирах речта и завър-
ших със същите думи. Но преди да се 
поклоня, по обичая, аз мудно и ясно до-
бавих:

„С изключение, разбира се, на името 

Българин!“
Тая моя оригинална добавка изнена-

даните професори и студенти поздрави-
ха с невинен смях и гръм от продължи-
телни ръкопляскания.

Ако бях сторил това в Атина или Бел-
град, студентите биха ме разкъсали. 
Най-малко щяха да направят стоенето 
ми в университета невъзможно. А тия 
благородни американци ме аплодира-
ха, уважаваха повече, понеже бях лоя-
лен на своето малко отечество. Чудно ли 
е тогаз, че подир България аз най-много 
обикнах Америка и американците.“

XСтоян Ватралски победил в конкурс 
с 560 студенти от елита на САЩ

Стоян Ватралски

Снимкa: „168 часа“

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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Град Шипка в Канада – 
име, вдъхновено от 
историята на България

В 
Канада има град, който се каз-
ва Шипка. Той е създаден пре-
ди повече от 150 години, а 
името му е вдъхновено от ис-
торията на България. И не, не 

българин е дал това име на градчето, в 
което днес живеят стотици канадци, а 
германец.

Ако българската Шипка се е сгушила в 
Подбалкана, близо до Казанлък, то бра-
товчедка й, канадската Шипка, се нами-
ра в провинция Онтарио и е само на ня-
колко километра от известния в района 
курорт Grand Bend.

В канадското градче Шипка има и ули-
ца, която носи същото име.

Град Шипка в провинция Онтарио е 
създадена през 1833 г. от англичани и 
немци, които били дървосекачи, и по 
това време е нямало име. За нея и ис-
торията й разказа Владислав Стойков в 
една от групите на българите в чужбина 
във Facebook.

През 1877 г. в града се открива Пощен-
ска служба. Неин началник става

германецът Фридрих 
Хайнцман

Фридрих бил любопитен и образо-
ван човек, той се интересувал от всичко, 
което се случвало в света. Началникът 

на пощенската станция редовно четял 
вестниците „Дейли нюз“ и „Ню Йорк хе-
ралд“, в които по това време често има-

ло кореспонденции на американския 
журналист Джанюариъс Макгахан за 
хода на Освободителната Руско-турска 

война в България.
Вдъхновен от репортажите на Макга-

хан за героичната отбрана на Шипчен-
ския проход от руси и българи, той ре-
шил да остави спомен за тези събития 
в Канада, като кръстил градчето Шипка.

Така един германец, възхитен от геро-
изма на българите, макар и много отда-
леч, увековечава Шипка за световната 
история, поделена поравно между Ка-
нада и България.

Това не е първият случай на град с 
българско име от тази страна на Океа-
на. Преди време BG VOICE писа за град 
София, в щата Ню Мексико, основан от 

български еми-
грант, избягал от 
беднотията в Бъл-
гария в началото 
на 20 век. Той се е 
казвал Георги Бел-
чев (1885-1980) и 
преди повече от 
век стъпил на бре-
га на остров Елис 
в Нюйоркския за-
лив. Пристигнал 
от Попово край 
Търговище, без да 

знае и дума на английски, съвсем сам, 
със завършен едва трети клас и само с 
4 долара в джоба. Няколко години по-
късно той вече имал над сто акра земя и 
къща в селището София, където предло-
жил и на други българи да се заселят. За 
съжаление след Втората световна война 
селището запада и днес от него е оста-
нала само табелата и няколко изоставе-
ни постройки.

XГрадчето, съименник на българската Шипка, е 
създадено от германец през далечната 1833 г.

Снимки: Facebook

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

П
одстригването на ко-
сата у дома не е 
нещо, за кое-
то се замис-
ляте често. 

И правилно, защото 
според фризьори и 
стилисти това е силно 
непрепоръчително. 
И все пак в днешната 
ситуация на каранти-
на и социална изолация 
за много хора това е един-
ствена възможност. Много от 
фризьорските салони са затворени, 
а за отворените все още никой не може 

да каже, че са напълно безопасни. Ако 
нямате възможност да чакате животът 
да се нормализира, ето няколко съвета 

как да се подстригвате у дома.

Запитайте се дали 
наистина 

е наложително
Макар да не искаме 
да започваме тази ста-
тия със съмнение, в 
случая е наложител-
но. Помислете дали 

подстригването ви не 
може да почака няколко 

седмици. Колкото и да се 
стараете: Първо - няма как да 

се справите толкова добре, колкото 
професионалист. Второ - най-вероятно 

нямате подходящата ножица у дома. За 
да не хабите нерви и трошите пари на 
вятъра, избегнете подстригването, ако 
може, съветват специалистите на Rozali.

Не използвайте 
канцеларски 
ножици

Най-важното пра-
вило на подстриг-
ването у дома: не 
използвайте кух-
ненски или канце-
ларски ножици за 
подстригване. Те не 
са подходящи и най-
вероятно ще увредят 
косъма. Ако сте решили 
да се подстригвате у дома, 
поръчайте си правилните но-
жици.

Косата трябва 
да е чиста и суха

Косата трябва да е 
чиста и суха, когато 
я подстригвате. Ако 
е леко чуплива, ще 
ви е по-лесно пред-
варително да я из-
правите с пресата, 
за да сте по-прециз-
ни. Също така избяг-
вайте да подстригвате 
мокра коса. Фризьорите са 
специално обучени как да тре-
тират мократа коса, за да не я увредят. 
Има и специалисти, които изцяло отри-
чат подстригване на мокра коса, защо-
то смятат, че увреждането е неизбежно.

Не си играйте 
с мокра коса

Неведнъж е ставало дума за това с 
колко внимание трябва да се отнася-
ме към мократа коса. След измиване 
на косата трябва да се погрижите да я 
подхраните. След това оберете мокра-
та вода със стара тениска или друг по-
добен памучен плат. Изсушете я и чак 

тогава преминете към сресване и под-
стригване.

Започнете 
с малко

Вероятно не знаете колко 
сте (не)сръчни с ножица-

та. Затова е добре да ре-
жете по малко от коса-

та. Отрежете коса с 
дължина не повече 
от 1 пръст, след кое-
то огледайте резул-
тата. Ако има нужда 

от още рязане, про-
дължете. Избягвай-

те да скъсявате много. 
Колкото по-къса е косата, 

толкова повече ще личат не-
съвършенствата.

Подстригвайте 
вертикално

Как е най-добре да ре-
жете косата? Ако друг 

ви подстригва, може и 
просто да седнете на 
стол и да реже наред. 
Ако обаче се под-
стригвате сами, опи-

тайте следното: взе-
мете кичур коса между 

показалеца и средния 
пръст, обърнете го нагоре 

и режете, държейки ножица-
та вертикално. Така хем ще обе-

рете част от дължината, хем ще си на-
правите разчупена прическа.

Внимавайте 
с бретона

Отново ще го кажем, ако не е нало-
жително, не се подстригвайте сами. Но 
ако косата може да почака, бретонът... 
едва ли. Вероятно ще ви се наложи да се 
справяте сами. За подстригване на бре-
тон трябва да сте много внимателни, да 
използвате гребен, за да подравнява-
те косата, и да режете по много, много 
малко.

Подстригване у дома:  
Ето какво трябва 
да знаете
Няколко съвета, които ще ви помогнат да 
оформите косата си по време на карантината

https://emarkov.kw.com/
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina.nrkolova@bg-voice.com

К
оронавирусът постави на из-
питание живота на милиони 
хора по планетата, забави, за-
бърза или просто промени ри-
тъма на хиляди бизнеси. Сред 

тях е и модният бранш, който месеци на-
ред се подготвяше за много и големи съ-
бития през пролетта на тази година, но 
те вече бяха саботирани от опасната за-
раза.

Очакват се официалните 
отлагания

на още много такива, ако ситуацията не 
бъде овладяна.

Сред тях са Седмиците на модата в ре-
дица градове, на които много модни ги-
ганти щяха да представят новите си ко-
лекции.

Но модната индустрия не се предава, а 
бързо се адаптира към режима на соци-
ална дистанция. За щастие съществуват 
социалните мрежи и високата активност 
в тях на всички ни по време на изолация.

Очаква се десетки модни марки 
да представят в тях новите си колек-
ции. Prada, Givenchy, Maison Margiela, 
Isabel Marant, Louis Vuitton, Marc Jacobs 
и Balmain ще покажат тоалетите си за 
есен/зима 2020 в Instagram. Те ще се из-
лъчват в отделен, частен акаунт в плат-
формата.

Мислим за всички 
наши колеги

в индустрията по време на тези трудни 
времена. Затова, в тяхна подкрепа, KCD 
Worldwide ще покажат своите колекции 
в Instagram, използвайки частен акаунт“, 
заявиха от агенцията KCD Worldwide, с 
която модните марки работят.

А докато това стане и новите модни 
тенденции на марките добият публич-
ност и стигнат до нас, ето някои от по-
следните модели, публикувани в про-

фила на Prada в Instagram. Да им се 
насладим, макар и изолирани. А и в 
крайна сметка всичко хубаво тепърва 
предстои.

Мода по време на пандемия: 
Prada в Instagram

Много големи модни събития се 
отлагат, но марките използват 

социалните мрежи, за да покажат 
колекциите си

Снимки: Instagram
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дисва си косата.
След като я изписват от болницата, 

жената изскача на улицата, предвкус-
вайки новия живот, и в този момент я 
блъска кола. Този път нещата са окон-
чателни и жената отново се явява пред 
Господ.

- Нали каза, че ми остават още 30 го-
дини? - жалва се тя.

- Ами...не те познах... - отговаря Гос-
под.

  
- Здравейте, идвам за капещата чеш-

ма.
- Но нашите чешми са изрядни.
- Как, не сте ли семейство Иванови?
- Не, преди три месеца купихме апар-

тамента им.
- Ей, какви хора! Викат водопровод-

чик и никакви ги няма – само ме раз-
карват...

  
- При мен нещата някак потръгнаха, 

всяка вечер на свещи.
- Плюс хубаво вино и красива жена?
- Не бе, хемороиди имам...

  
Две стари моми пият кафе на тераса-

та и наблюдават как един петел безус-
пешно гони някаква кокошка. Неочак-
вано кокошката изскача на улицата и 
попада под автомобил.

- Тя предпочете смъртта... - въздъхва 
една от старите моми.

  
- С какво се занимаваш?
- С екстензията на захаро-амилозния 

гел.
- Уау, звучи сложно и интересно, а 

какво точно значи?
- Разтягане на локуми...

  
- Къде работите?
- Никъде.
- А какво правите?
- Нищо.
- Знаете ли, това е чудесна професия!
- Да, но конкуренцията е жестока...

  
2080 година. Връщаш се вкъщи от 

екскурзия до Марс. Сваляш екзоскеле-
та, казваш на ваната да се напълни. Те-
лепортираш се в хола. Копираш от мо-
зъка спомените и качваш снимки във 
Фейсбук. Накрая влизаш във ваната, 

а водата ледена! Съвсем си 
забравил, че „Топлофика-
ция“ прави профилактика...

  
Като малък се страхувах 

от тъмнината. Сега, като си 
гледам сметката за тока, ме е 
страх от светлото!

  
Трима се срещат в рая и си 

разказват как са умрели.
Първият:
- Аз се прибирам вкъщи и 

гледам жена си гола в леглото. Веднага 
почвам да търся любовника. Не мога да 
го намеря, хващам хладилника и през 
прозореца. Стъклото се счупи, едно 
парченце попадна в окото ми и умрях...

Вторият:
- А пък аз си ходя най-спокойно и по 

едно време един хладилник падна вър-
ху мен и ме смачка.

Третият започва:
- Аз, както си седях в един хладил-

ник...

  
Две приятелки си говорят:
- В мен се крие кулинарен талант! 

Нали знаеш как готвя?
- Отлично готвиш, да!
- А знаеш ли как шия?
- Разбира се, нали ти ми уши някол-

ко рокли!
- И съпругът ми е страхотен! Идея си 

нямаш!
- А, имам, имам...

  
Двама приятели не се били виждали 

от години и се срещнали случайно. Еди-
ният казал на другия:

- Хайде да отидем на едно кафе, да се 
видим по-добре?

- Ааа, не мога, ще липсва Иванов.
- Тогава довечера?
- Не може, Иванов заминава коман-

дировка.
- Ами утре или през седмицата?
- Не мога, Иванов цяла седмица няма 

да го има.
Ядосал се първият и казал:
- Добре де, поне ми кажи кой е тоя 

Иванов!
- То и аз не го познавам, ама ходя при 

жена му.

  
- От всичките работни дни в седмица-

та най-много обичам петъка - нищичко 
не правиш, само си седиш и си мислиш 
как да прекараш почивните дни..

- Аз пък предпочитам четвъртъците.
- Защо?
- Ами, първо, предстоят почивните 

дни, но освен тях - и петък…

  
- На мен по принцип не ми пречи, че 

пътувам по цял час до работа. Само че 
тия осем часа, в които чакам да тръгна 
обратно, наистина ме скапват.

  
Пред църквата клечи просяк:
- Подарете, моля ви, за парченце тор-

та… Подарете, моля, за парченце тор-
та…

Милозлива дама бърка в чантичката 
си за монета.

- Ето, само че защо за торта! Винаги 
си казвал, че е за хляб.

- Е, днес имам рожден ден…

  
Между приятели:
- Жената твърди, че всички мъже са 

тъпаци.
- Лъже, аз например съм ерген!

  
Фразата „Ти си последният човек, на 

когото бих искал да причиня това“ на-
вежда на две мисли: 1. Този човек има 
списък. 2. Аз съм в този списък.

  
Заблуда е, че смехът лекува всичко – 

при диария, например, не помага.

  
Лондон. Двама мъже разговарят.
- Как е фамилното ви име?
- Шекспир.
- О, това име е много известно!
- Че как иначе! Вече двайсет години 

разнасям мляко в района.

  
Между приятелки:
- Няма вече джентълмени!
- Е, как да няма? Моят приятел ми 

държи чадъра, когато вали дъжд, дока-
то аз сменям гумата на колата.

  
Над Варна заваля – внезапно и напо-

ително. „Прането?!“ - изтръпнаха жени-
те. „Булевардът?!“ - изтръпна кметът.

  
От „Кока-кола“ задали въпрос с на-

гради:
- Кое е най-хубавото лятно питие с 8 

букви?
От България получили отговор:
- Каса бира!

  
Времето в България:
- Половин ден се пазиш от слънцето 

да не слънчасаш, половин ден се пазиш 
гръм да не те удари.

  
Срещнали се двама статистици и за-

почнали да се хвалят с постиженията 
на институтите си. Първият казал:

- Ние установихме, че най-здраво-
словното нещо на света е празнуване-
то на рождени дни. Хората, отпразну-
вали най-много рождени дни, живеят 
най-дълго.

А вторият отговорил:
- Ние пък установихме кое е най-

смъртоносното нещо на света. Това са 
киселите краставички. От тези, които 
са яли кисели краставички през 1901 г., 
сега няма нито един жив.

  
- Вече два месеца ползвам вашия 

мехлем „За здрави колена“, а ставите 
продължават да ме болят. Няма ника-
къв ефект. Вие сте мошеници!

- Момент! Вашите колене са болни, 
така ли?

- Да.
- На нашия мехлем обаче ясно пише 

„За здрави колена!“

  
- Много съжалявам, но този месец 

няма да мога да ви платя за квартирата.
- Но как така? Вие казахте същото 

миналия месец, по-миналия също, а и 
преди три месеца!

- Нима не си държа на думата?

  
В банката.
- Добър ден, искам да открия при вас 

обща сметка...!
- Разбира се, с кого...?
- Няма значение! Вижте там да е ня-

кой с повече пари...

  
Звъни ми мобилният телефон, непо-

знат номер:
- Ванко?
- Имате грешка.
- Извинете! - и затвори.
Всичко щеше да е нормално, но след 

минута от същия номер получавам 
SMS:

- Ванко, дал си ми грешен номер...

  
- Може ли едно руло клозетна хар-

тия?
- Не се казва клозетна, а тоалетна 

хартия.
- Добре, де, искам и един сапун.
- Тоалетен ли?
- Не, за лице!

  
Ако спечеля от тотото, всички около 

мен ще живеят в богаташки къщи, ще 
са доволни и усмихнати... Знам, че сега 
се усмихвате скептично, но не трябва! 
Просто в Сен Тропе не живеят бедня-
ци...

  
40-годишна жена е подложена на 

операция на сърцето. По време на опе-
рацията сърцето й спира и тя се явява 
пред Господ.

Жената:
- И какво? Това е краят, така ли? А съм 

толкова млада!
- Спокойно! Сега лекарите ще те спа-

сят и ще живееш още 30 години - успо-
коява я Господ.

В това време хирурзите използват 
електрошок и сърцето тръгва отново. 
Жената е спасена. Докато е в болни-
цата, решава да промени живота си в 
оставащите 30 години. Прави си плас-
тична операция на лицето, променя си 
формата на носа, слага си силиконови 
гърди, маха си всички тлъстини, боя-

Виц в снимка

Това, което най-силно ме 

впечатлява във волята 

на бегачите в маратон, 

е как успяват да не си 

проверяват телефона 

цели 4 часа!
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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
Колкото по-рано се зае-
мете с подобряване на 
самочувствието си, тол-
кова по-добре. Не тряб-
ва обаче да пренебрег-

вате мерките за профилактика и да не 
бъдете лекомислени, особено за здраве-
то си. Ако имате желание да промените 
външния си вид, то се обърнете към опит-
ни фризьори, козметици и стилисти. 

ТЕЛЕЦ
Ако продължите да об-
щувате с негативни хора, 
то може да загубите по-
ложителния си заряд и 
безценното си време. 
Предстоят ви разговори 

с жена, свързани с пари. Тя може да бъде 
от кръга ви роднини, ръководител в служ-
бата или да е представител на финансова 
или банкова институция. 

БЛИЗНАЦИ
Вероятно ще се натъжите 
поради липсата на близък 
мъж в живота ви, който е 
някъде надалеч или има 

други ангажименти. Сега са възможни по-
сериозни ангажименти, свързани с имот 
или дом, в който живеете. Този период 
няма да бъде благоприятен за разрешава-
не на подялба, свързана с наследство или 
подобни ангажименти.

РАК
От вас зависи как ще 
преминете през този 
труден период. За ня-
кои от вас съдебно 
дело от финансов ха-
рактер ще има благо-

приятно развитие, но няма да приключи 
сега. Сега са възможни финансови успе-
хи за младите мъже, предимно от работа, 
бизнес или друга легална дейност. 

ЛЪВ
Едно от най-важните 
неща, което ви пред-
стоят, е, че ще имате 
шанс да разрешите ва-
жни за вас неприятно-
сти, свързани по ня-

какъв начин с дома ви или с имот, който 
притежавате. Сега съдбата ще бъде по-
благосклонна към вас при разрешаване 
на имотни или материални проблеми. 

ДЕВА
През този период плано-
вете или очакванията ви, 
свързани със семейство-
то ви, ще имат развитие-
то, което вие желаете и за 

което ще вложите енергия и немалко вре-
ме. Възможно е да присъствате на семейно 
събиране, за което ще имате предварител-
на покана или уговорка. Сега ще преживе-
ете радостни моменти или важно събитие, 
свързано с момиче или с млада жена. 

ВЕЗНИ
Възможни са събития, 
свързани с ин витро 
процедури, осиновява-
не или благотворител-
на дейност, свързана с 
деца. Изненадите няма 

да са приятни. В повечето случаи ще имат 
връзка с миналото ви или с тайни в семей-
ството ви, в личния ви живот.

СКОРПИОН
Ще ви се наложи да 
разрешавате проблем, 
който ще ви конфрон-
тира по някакъв начин 
с мъж - ваш роднина, 

колега, ръководител, обществена личност. 
Сега няма да имате причини за лошо на-
строение или депресия, но така или иначе 
ще преминете през подобни настроения. 

СТРЕЛЕЦ
Любовният ви живот 
ще е неспокоен, с емо-
ционални преживява-
ния откъм чувства и 
желания. Стара драма-
тична любовна връзка 

или брак отново може да бъде притесне-
ние. Промяна, която сте предприели вече, 
може да се сблъска със злонамереност 
или друг вид емоционална, психическа 
или физическа атака. 

КОЗИРОГ
Възможно е сега успе-
хите на ваши приятели 
да ви накарат да се за-
мислите какво вие са-
мите сте пропуснали 
като шанс през живота 

си в последните няколко години. Мъжете 
над 35 години ще бъдат склонни с натиск и 
сила да разрешават проблемите си, което 
може да им създаде нови такива. 

ВОДОЛЕЙ
През този период може 
да следите професио-
налната реализация на 
млад човек от семей-
ството ви, който учи 

или работи в друг град. Сега ще имате кон-
такти с по-млади хора от вас, в повечето 
случаи такива, които не познавате. 

РИБИ
Във финансов план ще 
имате добри доходи 
или поне възможност 
да реализирате таки-
ва, ако сте достатъчно 

активни и амбициозни. Разходите ви също 
ще бъдат по-големи, така че планирайте 
добре бюджета си. Пазете парите си на об-
ществено място. Като цяло идеите ви ще 
се реализират според очакванията ви. Го-
леми изненади едва ли ще има. 

Астрологична прогноза 
15 - 21 април 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/
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Covid-19 и домашните любимци: 
Какво трябва да знаем
XЕто няколко съвета, които могат да помогнат на собствениците на кучета и котки

Домашните любимци са члено-
ве на семейството и както ис-
каме да осигурим най-добро-
то за близките си, така трябва 
да полагаме грижи и за тяхно-

то здраве в тези извънредни обстоятел-
ства.

През последните дни ветеринари, 
експерти и здравни организации за жи-
вотни дават различни напътствия към 
собствениците на кучета и котки за вре-
мето на пандемията. Ето някои от тях.

Британски ветеринари препоръчаха 
котките да не излизат от дома като пре-
вантивна мярка срещу разпространени-
ето на новия коронавирус, съобщи ВВС.

Според експертите е добре котките да 
не излизат навън, защото новият коро-
навирус може да се задържи в козината 
им, както върху всяка друга повърхност, 
ако те са били в контакт с болен. Затова 
забраната за излизане трябва да засяга 
и домашните любимци.

„Отнасяйте се с домашните любимци 
като с членове на семейството“, призова 
д-р Анжел Алмендрос от Сити юнивър-
сити в Хонконг.

За да бъде намален рискът вирусът да 
попадне в козината на домашните лю-
бимци, ветеринарите препоръчват хо-
рата да взимат предпазни мерки – да 
поддържат ръцете си чисти и да държат 
котките вкъщи.

Избягвайте 
излишен контакт

с домашните си любимци, не ги гушкай-
те, не им позволявайте да лижат лице-
то ви, не докосвайте чужди кучета, ко-
гато сте на разходка“, каза президентът 
на Британската ветеринарна асоциация 
Даниела Дос Сантос.

Ветеринарите напомниха за съобще-
нието за 17-годишното домашно куче в 
Хонконг, което очевидно се е заразило 
от собственика си. Въпреки положител-
ните резултати от тестовете обаче жи-
вотните не се разболяват.

Котките изглежда се заразяват от кап-
чици с вируса във въздуха. След случая 
с белгийската котка, заразена с новия 
коронавирус, китайски учени направи-
ха лабораторни опити и установиха, че 

заразените котки могат да го предават 
на себеподобните си.

Все повече са и доказателствата, че 
новият коронавирус се предава от чо-
век на животни, какъвто е случаят със 
заразения малайски тигър в зоологи-
ческата градина в Бронкс. Има данни 
също, че хората могат да предават ди-
хателни инфекции на големите майму-
ни, което притеснява много природоза-
щитниците.

От Световната организация за здраве 
на животните излязоха с няколко съве-
та към стопаните за времето на панде-

мията:
Поддържайте животното добре хид-

ратирано. Осигурете на домашните си 
любимци достъп до чиста вода по вся-
ко време.

Задоволявайте хранителните нужди 
на домашните си любимци. Уверете се, 
че всеки домашен любимец получава 
храната, която му е нужна (това е осо-
бено важно за животни, на които е на-
значена специална ветеринарна диета). 
Осигурете му достатъчно количество на 
разположение и се свържете с достав-
чика си на храни за животни, ако имате 
някакви въпроси относно наличността 
на продукта.

Поддържайте вашия 
домашен любимец активен

Вие и семейството ви прекарвате по-
вече време у дома, а същевременно е 
важно всеки домашен любимец да полу-
чи движението, от което се нуждае. На-
мерете нови начини да играете вкъщи – 
хранилки-пъзели и играчки на закрито 
може да помогнат за стимулиране ума 
на вашия домашен любимец и раздви-
жване на тялото му.

Разхождайте кучето си безопасно. 
Уверете се, че кучето ви получава доста-
тъчно дълги разходки навън, като съще-
временно следвате правителствените 
наредби. Когато разхождате кучето си, 
практикувайте „социално разминаване“ 
с други хора и животни.

Винаги поддържайте добра хигиена и 
правилно измиване на ръцете, когато се 
грижите за домашни любимци.

Свържете се с ветеринарния лекар, 
ако е необходимо. Обадете му се, ако 
имате някакви притеснения за здравето 
на домашните ви любимци.

Планирайте предварително. Ако 
трябва да бъдете разделени с вашия до-
машен любимец за известно време, пла-
нирайте как да осигурите неговата по-
стоянна безопасност и полагането на 
грижи за животното.

Научните доказателства показват, че 
домашните любимци могат да предоста-
вят осезаеми физически и емоционални 
ползи за здравето на своите стопани. До-
машните любимци могат да ни помогнат 
да се справим в тези времена.

Проучванията показват още, че живот-
ните могат да действат като „стрес буфе-
ри". Те често облекчават стреса, свързан 
с предизвикващи безпокойство прежи-
вявания, и помагат да се намали усеща-
нето за физическа и емоционална болка.

Здрави и щастливи заедно

http://www.bulstate.com/
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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

CDL COMPANY DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Пер-
фектно заплащане %30 от товара!!! 
2243882400 №17380

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

ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предла-
гаме работа за почистване на офиси 
и къщи. За връзка тел.: 773 983 4403 
8476969053 №17394

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки то-
вари! *Direct Deposit всеки Петък! *Кар-
ти с Намаление на гориво до $0.70/гал. 
Tel:847-483-8787 №17540
COMPANY DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Small 
Trucking company is Hiring company 
drivers. 2019 Volvo truck and 2020 dry 
van. Good pay . for more info call 773-
580-4032 №17552
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
TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 
2017 Great Dane for rent. Good condition 
, new tires. Tel: 224 409 4035 2244094035 
№17533
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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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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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

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

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

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа за информация-
та звънете на телефон 224-659-2356 . 
№17475

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

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

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 
опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария.: +359-876-511-784 Viber №16634

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

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 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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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
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
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

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
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
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
CDL DRIVER- GREATPAY, 
Цена US$ , Зипкод , Търсим шофьори с 
CDL driver license .( Las Vegas)Minimum 
2 years experience. Работим за Amazon 
и повечето товари са drip and hook. 
Заплащането е добро и шофьорите се 
прибират в Las Vegas през ден.За пове-
че информация се обадете или изпра-
тете e-mail 7024810467 №17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер 
с опит от България търси работа. За 
контакт Viber +359876511784 №17539
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся ра-
бота. От месец сме в Чикаго,получихме 
зелените карти но соц. номера още не. 
Чакаме ги.Не зная добре английски 
език. Гледане на деца, почистване...как-
вото може. 2248770244 №17544

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
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 
Продавам

Chicago + suburbs
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr 2bth single family house 
in Roselle for SALE! For more information 
call 773 996 8900 7739968900 №17553
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr 2bth single family house 
in Roselle for SALE! For more information 
call 773 996 8900 №17554

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 
Obzavedena staya Palatine, $600 
7088376432 №17537
POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 500, Davam pod naem 
staja ot kashta v Roselle 500$ vsichko 
vklucheno. 6309233333 №17550

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 450, Обзаведена 
стая под наем от двустаен приземен 
етаж на къща..Общо ползване на 
голяма кухня и хол с другия кварти-
рант. Без съжителство с хазяи .В на-
ема са включени всички консумати-
ви-ток,газ,вода,интернет,пералня 
със сушилня. Секюрити депозит. 
7733879465 №17556 
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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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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

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
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
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60164, Давам 
стая под наем в Шилер Парк, близо 
до центъра и до летището и до I-294, с 
включени централен климатик, отопле-
ние, вода, ток и тераса на изток.Цена 
$600. Тел.7739412367 Димитър №17541
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 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 $550 Телефон: 224-
805-8378 №17439
СТАЯ В ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 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

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
ONLINE DISPATCH CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, 
Dispatcher Training - taught through 
zoom video class To register - Call 331-
551-8787 or visit www.smarttrucking.us 
№17545
ONLINE SAFETY CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Safety 
Manager Training & Compliance - 
taught through zoom video class To 
register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17546
ONLINE QUICKBOOKS CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Book 
keeping for Trucking Companies - 
taught through zoom video class To 
register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17547
ONLINE IFTA CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, IFTA 
Calculation Class - taught through zoom 
video class To register - Call 331-551-
8787 or visit www.smarttrucking.us 
3315518787 №17548
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 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

IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789
IFTA IRP PERMITS, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Ifta permits,cab 
cards, registrations, safety, all trucking 
permits and company policies. Tel.: 
7736003992 №17424
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
АСТРОЛОГИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Лошият 
късмет идва в определени дни. Ще ги 
намерите на www.astrohit.net Добрият 
късмет идва по-често. 359889284567 
№17542
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
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

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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Сладкиш от сух козунак  
с маскарпоне и праскови

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Папагали. Абаноси. Рур. Минск. Пункт. Климат. Килим. 
Ом. Топ. Ирасу. Уредби. Фиск. Кикот. Ярач. Сатъри. Калъп. Орн. 
Лонжи. Бронз. Диез. Ге- мии. Родос. Кашон. Дякон. БТ. КПД. Плисе. 
Идиом. Синод. Татри. Тел. Пикар. Талии. Сена. Разединител. Ложи. 
Ара. Олово. Тандем. Лакти. Ир. Кек. Екипи. Рокада. Ревю. Наско. Анит. 
Натура. Ятрус. Тао. Йемен. Илачи. Бияч. Фитил. Гуляи. Икономи. Ана- 
лизи. 

ОТВЕСНО: Саркофази. Психотерапии. Пулпит. Екдик. Жакет. Як. Кари. 
Сълза. На- рин. Вуйчо. Микро. Шпора. Деюре. Шамар. Инголд. Заек. 
Амфо. Литак. Жени. Тер- мин. ЕИМ. Фин. Сиким. Стада. Паянти. Скука. 
Идеали. Лист. Баки. Олбия. Тинка. Крила. Лутър. Кирии. Кроул. Тапир. 
Породи. Тото. Сага. Нумея. Нони. Селика. Чул. ООН. Дрозд. Отело. 
Антили. Скобар. Обмен. Видиа. Яз. Ритмичност. Лаборатирии. 

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

Козунакът сам по себе си е един от 
най-любимите десерти, на който 
се радваме не само на великден-

ската трапеза, а го търсим като компа-
ния за кафето целогодишно. Козунакът 
обаче може да бъде използван и като 
съставна част при приготвянето на 
много лесни и впечатляващи десерти. 
Точно такава е рецептата за сладкиш от 
сух козунак с маскарпоне и праскови, 
а сглобяването на сладкиша отнема не 
повече от 5 мин.

Първата стъпка от рецептата е под-
готовката на крема. Разбивате 200 г си-
рене маскарпоне заедно с 1 кофичка 
цедено кисело мляко, сока на ½ лимон 
и ½ ч.ч. пудра захар с миксер или тел 
за разбиване до получаване на гладък 

крем.
Нарязвате около 300 г козунак на 

филийки и нареждате половината от 
тях на дъното на избраната от вас фор-
ма. Върху блата от козуначени филий-
ки нареждате плодовете от компота от 
праскови, а върху плодовете намазва-
те половината от крема с маскарпоне 
и цедено кисело мляко. През летните 
месеци може да замените плодовете от 
компот с пресни плодове. Нареждате 
втори блат от филийки козунак, а върху 
тях и останалата част от крема. Готови-
ят сладкиш оставяте за няколко часа в 
хладилника.

Да ви е сладко!  

Агнешка супа с лапад
Празничната трапеза на Велик-

ден е силно повлияна от харак-
терните за сезона зелени вкусо-

тии – спанак, лапад, коприва, киселец. 
Затова на Великден не може без вкусни 
пролетни супи.

Първата стъпка от рецептата за аг-
нешка супа с лапад – може и с копри-
ва, спанак, киселец - е подготовката на 
продуктите. Измивате 500 г агнешко 
месо и го режете на парчета, почиства-
те и измивате и зеленчуците, след кое-
то ги нарязвате – 1 връзка пресен лук 
на ситно, а 2 броя моркови, 30 г целина 
и 2 бр. средно големи картофи на по-
едри парчета. 250-300 г лапад измийте 
и нарежете на ивици. Заливате месото 
с 2 л студена вода и го слагате да ври. 
След като водата заври, го посолете с 
1 ч.л. сол, добавете и нарязания на сит-

но лук.
В тиган разтопете 125 г краве масло 

и добавете 1 с.л. брашно. Запържете го 
за около 1-2 мин., като разбърквате не-
прекъснато. Изсипете в него наряза-
ните моркови и целина и отново раз-
бъркайте. Оттеглете тигана от котлона 
и добавете 1-2 черпака от бульона, в 
който ври агнешкото месо, разбъркай-
те, докато сместа се разреди, и я изси-
пете в тенджерата.

След което добавете нарязания на 
ситно спанак и нарязаните на кубчета 
картофи и оставете агнешката супа да 
поври, докато картофите омекнат. До-
като супа ври, може да сварите и обе-
лите и 2 яйца. Към готовата супа при 
сервиране добавете ½ или ¼ варено 
яйце и ½ супена лъжица заквасена сме-
тана.
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Н
а 82-годишна възраст изпра-
тихме поредния си голям 
български талант в трупата 
на Небесния театър, който 
зовеше: „Усмивката е най-ху-

бавото нещо на света!“, при останалите 
ни български театрални и филмови ле-
генди, които изгубихме през последните 
няколко месеца. Държавата ни е под ка-
рантина заради зловещия коронавирус и 
няма да можем да го изпратим като дру-
гите починали преди него - големите Сте-
фан Данаилов и Стоянка Мутафова.

Вълчо Камарашев ще бъде кремиран, 
а поклонението ще бъде отложено след 
извънредното положение, когато се за-
върне и дъщеря му Мина от САЩ, която 
вече е поискала разрешение от Тръмп и 
американското правителство да се вър-
не в България със съпруга си Джейсън 
и заедно с майка си Виолета да го погре-
бат, съобщи племенникът му Тодор Кама-
рашев.

Не се страхувам 
от смъртта!

Тя е нещо логично в края на живота. 
Когато й дойде времето, и до нея ще се 
стигне. Плаша се обаче от болести. Ето 
сега накуцвам. Боли ме много петата на 
единия крак, а и кръстът. За възрастта 
ми е нормално да имам болежки. Освен 
това съм диабетик. Болежки се обаждат и 
в коленете, и в ръката. Ама не се давам и 
съветвам и пенсионерите да не се дават. 
Пролет пукна, ние не“.

С тези последни думи преди дни се 
обърна Камарашев към възрастните 
хора по съдба малко преди да почине от 
старост, не от коронавирус.

Макар и винаги да се е смятал за бур-
газлия, Вълчо Камарашев е роден на 12 
септември 1937 г. във Видин, но

не защото родителите му 
са живели там

а защото майка му е тръгнала с пътни-
чески кораб от Бургас заедно с баща му, 
който е моряк.

Завършва актьорско майсторство във 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1959 г. и 
тогава кариерата му започва в Драматич-

ния театър в Бургас. Той е пред публика 
60 години, като изиграва повече от 100 
запомнящи се роли в театъра, киното и 
телевизията.

Най-продължително Вълчо Камара-
шев играе в театър „Сълза и смях“ и теа-
тър „Българска армия“.

Вълчо Камарашев е бил член на Фон-
дация „Аскеер“ и е гледал всички нови 
спектакли, разказва директорът на теа-
тър „Българска армия“ Мирослав Пашов. 
По думите му се е чувал често с Камара-
шев по телефона, но от септември обаж-
данията спрели. Починалият актьор от 
години имал здравословни проблеми.

Вълчо Карамашев е

любимец на няколко 
поколения българи

Познат е от ролите си в „Хъшове“, „В по-
лите на Витоша“, „Майстори“ и много дру-
ги в театъра, „Осъдени души“, „Всичко е 
любов“, „Войната на таралежите“ и много 
други в киното.

Култово остава превъплъщението му 
в комедията „Войната на таралежите“ в 
образа на лошия чичко Ташев, дето гони 
хлапетата от детската площадка, за да 
паркира колата си. Преди години Кама-
рашев сподели пред bTV, че заради тази 
роля е станал по-мил с децата пред бло-
ка си и е започнал да ги черпи, а не само 
да им се кара. „Аз тогава често им обясня-
вах, че това, което играя, може да е лош 
чичо, но не съм аз. Аз съм Вълчо, а той е 
друг, аз не играя себе си. Един ден, като 
тръгвах за театъра, видях, че на моята 
стара жълта лада е написано с боя „лай-

но". Оплаках се на Иванка Гръбчева и тя 
ми каза да се срещна с децата и да им 
обясня. Събрах децата и им казах, че аз 
съм актьорът Вълчо Камарашев, а друга-
рят Ташев е измислен образ от филм,

който няма 
нищо общо с мен

След няколко дни видях, че колата ми 
е прясно боядисана. Бащата на едно от 
момчетата го беше направил“, спомня си 
вече покойният актьор.

Философски приема и факта, че нико-
га не са го канили за роли на любовник 
– знаеше си, че е характерен актьор и 
може да играе Ромео само в много шан-
тава комедия.

„Напоследък най-много ме смуща-
ва липсата на духовност в българското 

кино. Сега се търси главно забавление-
то - мъжете се стрелят, младите жени се 
събличат, а къде сме ние, 80-годишните!? 
Иначе, на мен все още ми се играе – и в 
киното, и в театъра, но за такива старци 
роли в българското кино няма“, казваше 
с тъжна усмивка Вълчо.

Камарашев е пенсиониран от Театъра 
на армията през 1999 г., но остава на по-
ловин заплата и завинаги свързан с бъл-
гарското изкуство. На следващата 2000 г. 
е отличен с награди на САБ за най-добър 
актьор - за ролята на Жуков в „Руска на-
родна поща“. От 1984 г. е заслужил артист, 
има още куп награди и отличия.

Заради карантината в България няма 
да има възможност да бъде изпратен с 
поклонение, каквото заслужава. Но пуб-
ликата и колегите му ще помнят винаги 
благата му усмивка с трапчинките, нрава 
му на всеопрощаващ добряк, характер-
ния му глас.

Вечна му памет!

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Отиде си актьорът 
с тръпчинките и 
благата усмивка

„Колкото и да е тежък жи-
вотът ни, колкото и да не 
ни стигат парите, трябва 
да запазим духовното в себе 
си. Усмихвайте се, хора! 
Усмивката е най-хубавото 
нещо на света!“

Актьорът получава награда за цялостен принос на Министерството на културата - връчва му я колегата му 
Стефан Данаилов.

XДъщерята на Вълчо Камарашев поиска 
разрешение от Тръмп да се върне и да го погребе

На снимачната площадка често влиза в образа на лошия.

2000 г., Вълчо Камарашев получава наградата за най-добра мъжка роля.
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В
иртуален ултрамаратон при-
кова вниманието на милиони 
зрители по света. Той се про-
веде по време на наложената 
карантина заради пандемия-

та от коронавирус в момент, в който са-
моизолацията поставя на изпитание же-
ланието на много хора да общуват и да 
спортуват. 

Организаторите на маратона подходи-
ха с ирония към някои аспекти на живота 
ни в новата обстановка и решиха вирту-
алното бягане Quarantine Backyard Ultra 
да е за „най-желаната награда“ днес. А 
тя е... ролка тоалетна хартия със златист 
цвят.

С „най-желаната награда“ се сдоби 
американският бегач Майкъл Уордиън, 
който спечели състезанието, в което се 
включиха повече от 2500 участници от 
50 държави. 45-годишният американец 
заслужи първото място, след като

пробяга 422 км 
в рамките на 63 часа

В надпреварата за издръжливост на 
всеки час състезателите трябваше да из-
минават по 6.7 км, за да продължат на-

пред. На участниците беше позволено 
да бягат на пътека вкъщи или навън, като 
поддържат видеовръзка през приложе-
нието Zoom и записват резултатите си в 
STRAVA.

„За мен беше истинска чест и привиле-
гия да бъда част от нещо, което е извън 
моето въображение. Знам, че всички сме 
физически разделени в момента, но със-

тезанието ни обедини по начин, по който 
можем да споделим това, което обичаме“, 
каза Уордиън след края на надпреварата.

Американецът, който бяга по улиците 
около дома си, водеше битка с чеха Ра-
дек Брунер в последните 15 часа от със-
тезанието. Уордиън впечатли с бягането 
си, като завърши последната си обикол-
ка от 6.7 км за 31:05 мин.

US маратонец спечели най-желаната 
награда – тоалетна хартия
XВъв виртуалния ултрамаратон се включиха 2500 участници от 50 държави

Снимкa: Twitter

Снимкa: Youtube

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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Гришо в магазина: Като няма 
маски – с пликове и шал

Н
ай-добрият български тени-
сист Григор Димитров по-
каза на феновете си как се 
пазарува по време на гло-
бална пандемия и при лип-

са на предпазни средства. Роденият в 
Хасково атлет публикува снимка в своя 
Instagram профил от посещението си в 
супермаркет в Калифорния. Българската 
тенис звезда се е „екипирал“ сигурно, за 
да набави нужните продукти за дома си. 
На ръцете си вместо ръкавици, Гришо е 
сложил пликове, за да предпази себе си 
и околните си от евентуално заразяване. 
По същата причина вместо маска на ус-
тата тенисистът е сложил шал.

Българинът вече сподели, че с треньо-
ра му Крис Гро пазаруват веднъж на сед-
мица-две и се снабдяват с всичко необ-
ходимо за по-дълъг период от време. 
Тенисистът реши

да остане 
на американска земя

по време на пандемията, но няма търпе-
ние да се завърне в Европа.

Преди няколко седмици Григор Дими-
тров показа, че ситуацията с коронавиру-
са в България не му е безразлична и на-
прави дарение за болницата в родния му 

град Хасково. Лечебното заведение ще 
получи респиратори в близките дни.

„Очакваме с нетърпение тези апара-
ти да пристигнат тези дни. Единственото 
нещо, което мога да кажа, е, че искам това 
нещо да мине възможно най-бързо и да 
няма последствия“, каза тогава Димитров 
в „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Българинът призна и че ситуацията на 
извънредно положение му е помогнала 
да осъзнае голямото значение на тениса 
в живота му. Подновяването на сезона се 
отлага поне до 7 юни, като Димитров оста-
ва позитивен, тъй като вярва, че „в даден 
момент ще има турнири, кога - няма зна-
чение“.

Бившият вратар на „Пирин Бла-
гоевград“ и „Македонска сла-
ва“ Лъчезар Сотиров е един 

от българите, преборил заразата 
COVID-19 в Белгия. За това разказа 
самият той в профила си в социал-
ната мрежа. Футболистът сподели, 
че борбата му с коронавируса е про-
дължила цели три седмици, но вече 
се чувства по-добре. Сънароднинът 
ни живее и работи от няколко годи-
ни в столицата - Брюксел.

„Това е лицето на коронавиру-
са. Благодаря на Господ, на лекари-
те в болницата, на семейството ми и 
на всички приятели и колеги, които 
бяха до мен“, написа Сотиров и до-
пълни, че най-после се чувства по-
добре.

Български 
вратар пребори 
Covid-19 в Белгия

XБългаринът прекарва времето на карантината в Калифорния

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Т
ази история е истинска, макар 
да звучи като сюжет за филм. В 
началото романтичен, после 
екшън, а накрая разтърсваща 
драма. Всъщност случилото се 

с един руски олигарх и една британска 
наследничка на Толстой действително 
става основа за филм, но документален. 
„Графинята и руският милиардер“ (The 
Countess and the Russian Billionaire) се 
излъчва този месец по британската те-
левизия BBC Two и в BBC iPlayer.

Началото е приказно красиво.
Графиня Александра Толстой е ари-

стократична англичанка, израснала в 
охолство, издържана от баща си - дале-
чен роднина на автора Лев Толстой.

Тя посещава елитно училище интер-
нат, след това работи като брокер, а ско-
ро започва собствен туристически биз-
нес. Пътува много и има възможност да 
изучава и опознава страните от бившия 
СССР Туркменистан и Киргизстан.

През 2008 г. се появява и нейният „ри-
цар в блестящи доспехи“ Сергей Пуга-
чов - един от най-богатите мъже в Русия 
по онова време, разказва BBC. Запозна-
ват се, когато той я наема за учител по 
английски.

Любовта пламва 
скоро след това

силна и споделена. Тя се влюбва в дъл-
боките му зелени очи и поддържани 
грижливо брада и мустаци, както сама 
ги описва.

„Беше толкова романтично, никога не 
съм чувствала такава връзка с някого“, 
спомня си графинята, която междувре-
менно се е развела, разказва webcafe. 
В рамките на година от първата им сре-
ща се ражда първото им дете. Заживя-
ват в Челси, Лондон - в обширен дом и 
завиден лукс. Имат личен асистент, два-
ма шофьори, две домакини, английска 
и руска бавачки, както и домашен учи-
тел по френски език. Купуват и съседна-
та къща.

„Животът ни не би могъл да бъде по-
добър“, разказва Пугачов. Младото се-
мейство разделя времето си между 
Москва, Лондон и Париж.

„Той ми даваше кредитната си карта 
и отивах да пазарувам. Можех да пра-
вя каквото си искам. Имах и частен са-

молет. Само трябваше да опаковам ку-
фара, за да отида където и да е“, казва 
Александра.

Двойката разполага и със семейно 
жилище в Батърси, Лондон, за 15 млн. 
долара, имение с площ от 200 акра в 
Хартфордшър, Англия, и вила на кариб-
ски плаж за 40 млн. долара.

След няколко години приказен живот 
обаче в Русия настроенията започват да 
се променят, а президентът Владимир 
Путин започва да се обръща срещу би-
вшите си съюзници - олигарси като Сер-
гей Пугачов.

Самият Пугачов натрупва

огромното си богатство 
от 15 млрд. долара

в посткомунистическа Русия като соб-
ственик на въглищна мина, корабостро-
ителници, дизайнерски марки и една 
от най-големите частни банки в Русия 
– Межпромбанк. През това време с ру-
ския президент са достатъчно близки, 
че да ходят на почивки заедно. А след 

като неведнъж дава заеми на правител-
ството, Пугачов си печели прозвището 
„банкерът на Путин“.

Путин обаче не одобрил връзката на 
банкера с Александра Толстой. Реакция-
та му била красноречива: „Защо? Тя е ан-
гличанка. Толкова странно. В Русия има 
140 милиона души, това е луда идея“.

През 2006 г. Русия приема закон, с 
който дава право на агентите си да ели-
минират врагове на държавата в чужби-
на. Не след дълго вниманието на държа-
вата се насочва към Пугачов и неговите 
милиарди. През 2008 г. банката на Пуга-
чов има проблеми и руската държава 
отпуска заем от 1 млрд. долара. Въпре-
ки спасителната намеса Межпромбанк 
фалира две години по-късно.

Пугачов твърди, че е продал банката 
години преди фалита, но съдът го при-
знава за отговорен за загубите и той на-
пуска Русия.

По думите му е бил заплашен от ру-
ската Агенция за гарантиране на влого-
вете да погаси кредита от 1 млрд. дола-
ра. Бил поканен в ресторант, където му 
дали ултиматум да плати 350 млн. до-
лара веднага или ще убият него или се-
мейството му. „Ако искате, можем

да отрежем 
пръста на сина ви

и да го изпратим“, цитира думите им Пу-
гачов. От агенцията отричат това да се 
е случвало. Сигурно е обаче, че Пугачов 
отказва да върне парите.

През следващите няколко години за-
почват да „падат“ някои от „враговете“ 
на руската държава. През 2012 г. руски-
ят банкер в изгнание Александър Пере-
пиличний умира, докато тича близо до 
имението си в Съри, Англия. Година по-
късно известният противник на режи-
ма на Путин - Борис Березовски, е наме-

рен мъртъв в дома си в английския град 
Аскът. А през 2015 г. водещият руски 
опозиционен политик Борис Немцов 
беше застрелян в Москва.

Руската държава, с помощта на бри-
танския съд, продължава да преследва 
Сергей Пугачов за дълговете от 1 мили-
ард долара, както и за загубите на бан-
ката. Активите на Пугачов в целия свят 
са замразени, а паспортите му иззети.

След като по-късно бяга във вилата 
си във Франция, Пугачов съди руската 
държава за фалита си.

С постоянното криене и преследване 
на семейството й, Александра Толстой 
започва да си дава сметка колко е опас-
но за нея и децата й да остане със съ-
пруга си. Когато той я моли да заживе-
ят за постоянно във Франция с трите им 
деца, тя отказва.

„Сергей избухна и ме нападна. Заклю-
чи децата в друга стая и заключи пас-
портите ми - моя и на децата, в сейфа 
си“, спомня си тя. Това за нея е момен-
тът, в който най-ясно осъзнава, че не са 
в безопасност. През пролетта на 2016 г. 
напуска вилата заедно с децата и нико-
га повече не се връща. От този момент 
и тя, и децата остават без всякаква из-
дръжка.

През последните две десетилетия се 
случват

серия от смъртни случаи
по улиците на Великобритания. Британ-
ското вътрешно министерство се налага 
да преразгледа съмнителни 14 случая, 
които по неясни начини са определени 
като инфаркти, самоубийства, злополу-
ки и смърт по естествени причини. През 
2018 г. се случва и отравянето на бив-
шия руски двоен агент във Великобри-
тания Сергей Скрипал. Някои твърдят, 
че те представляват модел на държавно 
спонсорирани убийства. Което поставя 
отношенията между Великобритания и 
Русия на нов етап.

Днес Пугачов живее сам във френска-
та си вила - решение, за което по думите 
му са го принудили руските власти. Хар-
чи в момента и последните си 70 млн. 
долара. Надеждата му е в близко бъде-
ще децата му да са щастливи заедно с 
него и „всичко да бъде наред". Те не са 
се виждали от 2016 г.

Александра Толстой пък прекарва 
колкото е възможно повече време в къ-
щичката си в Оксфордшир с децата си. 
За него тя им разказва, че той първо 
трябва да уреди положението, в което 
се намира, и може би, когато пораснат, 
те сами ще го намерят. Майка им отно-
во се заема с туристическия си бизнес, 
води конни експедиции из Киргизстан и 
редовно пътува до Русия.

„Обичам Русия толкова много. Стран-
но, но връзката ми с руското правител-
ство е по-добра, отколкото със Сергей“, 
споделя Александра. Отхвърлила е пре-
дишния луксозен живот. Дори сега при-
знава, че мрази всички тези неща, за-
щото са „свързани с живот, който не ми 
харесваше". А по отношение на Сергей е 
категорична - той е минало.

Графинята и милиардерът:  
Една драма между Лондон и Москва
XИсторията на британска аристократка и руски олигарх, която се превръща във филм

Снимкa: anews.com

Снимкa: dnes.bg
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Служители на италианската полиция са се 
притекли на помощ на мъж, който купил ку-
ченце за подарък на своята баба, но не мо-

гъл да й го занесе заради ограничителните мерки 
по време на пандемията от коронавируса. Жената 
живее в Черветери, на около 50 км от Рим, където 
се намира внукът й.

Мъжът решил да зарадва баба си с нов дома-
шен любимец, след като предишното й куче нас-
коро се споминало. Заради забраната за несъ-
ществени пътувания в страната, той обаче не 
могъл да й го занесе лично.

Воден от желанието да зарадва баба си, мъжът 
бил осенен от идеята да помоли полицията за съ-
действие. Служителите на реда са откарали с па-
трулка кученцето до дома на възрастната жена.

Котаракът Лари, който живее в резиденцията 
на британския министър-председател, не се 
самоизолира, въпреки че стопанинът му Бо-

рис Джонсън се разболя от Ковид-19.

Лари беше заснет да се припича на слънце 
пред вратата на резиденцията, да се търкаля, да 
гони гълъб, да съска срещу неизвестна заплаха, 
да следи за реда от стълбите.

Лари постъпи на работа на Даунинг стрийт 10 
през 2011 г., за да помогне в борбата с плъховете.

Британският министър-председател Борис 
Джонсън бе изписан от болница, където престоя 
седмица заради усложнения от Ковид-19. Годе-
ницата му Кари Симъндс е в самоизолация, след 
като получи симптоми на болестта.

Италиански полицаи 
доставиха кученце подарък

Котаракът на Борис Джонсън 
отказва да се самоизолира

Катето Евро: Изкарах много 
тежък коронавирус

Л
ейди Гага също се включи 
в борбата с новия корона-
вирус. Докато милиони по 
света са под социална изо-

лация, носителката на „Грами“ рабо-
ти усърдно за събиране на средства 
срещу COVID-19. Тя обяви, че е по-
могнала за набирането на $35 млн.

Средствата ще бъдат дарени за 
закупуването на защитно оборудва-
не, медицински принадлежности и 
тестове за коронавирус. Парите ще 
бъдат използвани и за по-бързото 
диагностициране на COVID-19, как-
то и ще бъдат отделени средства, 
които ще отидат при учени, опитва-
щи се да намерят ваксина срещу за-
разата.

Събират се и средства за грижи за 
хората, които са изпадали в нужда, 
загубили са работа, дом или близък 
човек.

Роби Уилямс отново прегърна 
децата си

Лейди Гага събра $35 млн. 
за борба с COVID-19

Р
оби Уилямс най-накрая успя 
да прегърне децата си. Из-
пълнителят беше 21 дни в 
изолация след завръщане от 

Австралия, за да е сигурен, че не е 
носител на коронавирус. През това 
време половинката му Айда беше в 
Лос Анджелис заедно с четирите им 
деца.

Звездата беше поставен под ка-
рантина в друго жилище, където да 
не застрашава здравето на семей-
ството си. Клип от завръщането на 
Уилямс беше публикуван в профи-
ла на Айда в Инстаграм. На него се 
вижда как 7-годишната Теодора и 
5-годишният Чарлтън нямат търпе-
ние да видят отново татко.

„Кой идва по пътеката? Кой е?“, 
пита Айда, докато Роби бавно се 

приближава към децата си. В това 
време Теди и Чарлтън започват да 

тичат към него и се озовават в пре-
гръдките му.

И
зключително тежък коронави-
рус изкарала на легло Катето 
Евро. 15 дни обичаната актриса 
от „Оркестър без име“ лежала 

отпаднала, с много висока температура 
и страхотна кашлица. Симптоми, които 
напълно съответстват на заразата, по-
бъркала целия свят.

„Толкова зле никога не съм била в жи-
вота си. Случи се на 19 ноември, когато 
се прибрах от САЩ. Още с идването си 
бях болна. Последваха 15 дни на легло 
със същите симптоми, които сега са ха-
рактерни за коронавируса. Почти съм 
убедена, че съм изкарала тази зараза, но 
се възстанових и сега съм добре“, споде-
ли Катето пред „България днес.

„Заразих внучката си, но след това оз-
дравя. Дано тази пандемия да отшуми и 
да забравим за нея“, моли се Екатерина.
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Художникът Алекс Шефлер, илюстрирал дет-
ската книжка „Груфало“, и британски профе-
сор по медицина обединиха усилия, за да 

обяснят на най-малките какво представлява но-
вият коронавирус.

„Коронавирус: Книга за деца“ обяснява зара-
зата с помощта на картини и дава съвети на де-
цата как да се справят с всичко съпътстващо пан-
демията - от скуката у дома до родителите под 
стрес, които се опитват да работят пълноценно 
от вкъщи.

„Ако живеете с възрастни, вероятно можете да 
им помогнете, като свършите това, за което са ви 
помолили, или ако просто ги прегърнете силно. 
Възрастните, с които живеете, сигурно също имат 
работа. Ако е така, можете да им помогнете, като 
не ги безпокоите“, съветва книгата.

Създадоха детска 
книжка за коронавируса

Британски учени установиха, че хората над 
60 г. се справят най-добре със забраната за 
излизане, а 30 до 59-годишните се притесня-

ват най-много да не се заразят.

Откакто беше въведен режимът за социална 
изолация, наблюдаваме промяна в тревогите на 
хората, каза епидемиологът Дейзи Фанкорт.

Притесненията за финансите и храната са нама-
лели. Сега хората най-много се безпокоят да не се 
заразят с новия коронавирус или да не се разбо-
леят сериозно от него.

„Пенсионерите изпитват по-малко стрес от 
тази ситуация. Те са свикнали повече да си стоят у 
дома“, каза д-р Фанкорт.

Самотата е най-голяма сред младите, сред жи-
веещите самостоятелно, сред тези с ниски доходи 
или с психични заболявания.

60-годишните понасят най-
добре корона-изолацията

Р
уски балерини танцуват в кух-
ните си, за да радват почитате-
лите си в интернет, след като се 
самоизолират заради корона-

вируса, който затвори театрите.
Седем балерини от театър „Михай-

ловски“, в който е една от водещите 
танцови трупи в страната, се снима-
ха как правят пируети и повдигания в 
кухните си. Те са съчетали записите си 
в кратко и забавно видео.

„Артистите остават верни на себе си 
дори в сегашната ситуация. Макар и да 
нямат възможност да общуват с публи-
ката в театъра, домовете им служат за 
сцена и творческа платформа“, написа-
ха от театъра към видеото.

Идеята за видеозаписа е на преми-
ер балетиста Иван Василиев, който във 
видеото танцува с Мария Виноградова, 
докато тя държи тенджера.

Нети откри,  
че е осиновена 
и има сестра

Дъщерята на Пол Уокър  
с фондация на негово име
П

рез 2013 г. Холивуд беше 
разтърсен от новината, че 
Пол Уокър е загинал в ка-
тастрофа. Актьорът, ста-

нал известен с ролята си на Брайън 
О'Конър в поредицата „Бързи и яр-
остни“, се прибирал от благотвори-
телно събитие, когато автомобилът 
губи контрол, блъска се в крайпътен 
стълб и се запалва.

Въпреки че минаха почти седем 
години от смъртта на Уокър, дъ-
щеря му Медоу продължава да из-
пълнява неговата благотворител-
на дейност. Тя създаде фондацията 
„Пол Уокър“, която в момента наби-
ра средства за хранителната банка 
на Лос Анджелис и помага на хора, 
засегнати от пандемията.

След смъртта на Пол Уокър Медоу 
споделя снимки, с които си спомня 
за баща си.

О
каза се, че актрисата и певица Нети е осинове-
на. Това разказа самата тя пред bTV. Атрактивна-
та блондинка сподели, че разбрала за това след 
смъртта на жената, която цял живот мислела за 

своя майка. Тя открила, че нито нейната кръвна група, нито 
тази на втория й баща съвпадат със собствената й.

Оказва се, че родната й майка се казва Джилда. От почти 
30 г. тя живее в Германия и не е спирала да търси детето си. 
Нети е родена, когато майка й е много млада и времената, в 
които живее, не й позволяват да задържи детето си.

Бащата на актрисата се оказва също актьор – Петьо 
Кръстев. Именно той е баща и на журналистката Алексан-
дра Кръстева. Нети и Петьо от години са част от една ком-
пания.

Руски балерини танцуват в 
кухните си
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„Да имаш бебе по време на 
пандемия, докато скъп при-
ятел е в болница на 3000 
мили, това създава най-

емоционалната интензивна седмица 
от моя живот и живота на Грегор“. Това 
написа Рейчъл Блум и се похвали, че е 
станала майка. Актрисата показа бебе-
то в социалните мрежи.

„Тя е тук. Тя е вкъщи“, написа звезда-
та от „Лудата бивша“ към снимката, на 
която е положила дъщеричката си на 
гърдите.

Актрисата благодари на лекарите, 
помогнали на детето й да поеме своята 
първа глътка въздух. Тя изтъкна и ро-
лята на всички други медици, които са 
на първа линия и лекуват болните от 
COVID-19.

Бебето е първата рожба на актрисата 
и съпруга й Дан Грегор.

Принц Хари и Меган основаха 
нова организация

Ф
олк певицата Глория по-
каза, че има не само го-
лям глас, но и голямо 
сърце. Изпълнителката и 

дъщеря й Симона Загорова се вклю-
чиха в благотворителна инициати-
ва, за да помогнат на хора в нужда.

Двете подкрепят онези, които са в 
най-трудно положение в момента – 
възрастните. Нахлузили черни мас-
ки на лицата си, певицата и дъщеря 
й организираха ударно пазаруване. 
А след това напълниха цял багаж-
ник с храна и лекарства от първа не-
обходимост, които дариха на дом за 
възрастни в София.

Двете певици дариха кашони с 
олио, брашно, банани, сладкиши и 

други неща, от които обитателите на 
комплекса имат нужда. Благородни-
ят жест на певиците зарадва над 30 
възрастни мъже и жени.

П
ринц Хари и Меган Маркъл за-
почват нова глава от живота 
си. Двамата се преместиха в 
Лос Анджелис. В момента те са 

заедно със сина си Арчи и са поставе-
ни под социална изолация заради на-
растващия брой заболели от корона-
вирус в САЩ.

Въпреки карантината Хари и Меган 
продължават да работят и вече имат 
нова неправителствена организация, 
чието име е „Archewell“.

Въпреки че разкриха детайли около 
организацията си, тя все още няма да 
функционира. Официалното откриване 
се отлага заради пандемията от коро-
навирус. Двамата искат да отдадат ця-
лото си внимание на проекта, но сегаш-
ната ситуация не го позволява. „Както 
на много хора по света, сега е време да 
се справим с COVID-19“, казват те.

В тези тягостни дни заради ограничителните 
мерки и изолацията, наложена заради епи-
демията от коронавируса, един кипърец на-

прави горда малката си страна.

17-годишният ученик Михалис Елефтериадис 
вече е притежател на световния рекорд на Гинес 
за най-бързо подреждане на кубчето на Рубик, 
провесен надолу с главата, с постижение от една 
13,22 сек.

Освен рекорда на Гинес, който смята за най-ви-
сокото си постижение, Михалис е притежател на 
40 световни рекорда и е носител на значими от-
личия от състезания в Кипър, Гърция и Велико-
британия.

Рекордът е бил поставен на 17 декември 2019 
г. в гимнастическа зала в Никозия. Предишният 
рекорд е бил притежание на китаец и е 15,87 сек.

Съобразителни пекари от Хелзинки спасиха 
бизнеса си от финансов колапс заради пан-
демията от коронавирус, създавайки кекс-

че, което изглежда като руло тоалетна хартия.

Всички поръчки за пекарната „Ронтосрува“ 
били отменени миналия месец. Това се случило 
в същото време, когато паникьосаните финлан-
дци започнали да се запасяват трескаво с тоалет-
на хартия.

Така на персонала на пекарната дошла идея-
та да направят руло тоалетна хартия от овесено 
брашно, плодов мус, покрито с бял фондан.

Първите пет кексчета били продадени само за 
час, а сладкишът станал хит в социалните медии, 
разказва служителката Уляна Тимофеева.

Сега пекарната има стотици поръчки.

Ученик постави световен 
рекорд с кубче на Рубик

Кексчета като тоалетна хартия 
спасиха пекарна от фалит

Глория раздава 
храна и лекарства 
на нуждаещи се

По време на пандемия: Рейчъл 
Блум роди момиче
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В 
края на миналия месец Роулинг 
реши да свали авторските пра-
ва над поредицата за Хари По-
тър, за да може учениците да я 

използват в учебните си занятия, след 
като уроците преминаха в онлайн обу-
чение. Таксите писателката премахна 
до юли, тъй като се предполага, че то-
гава ще приключи и пандемията.

В същото време става ясно, че Роу-
линг е изкарала и коронавируса. По ду-
мите й тя се борила с всички симптоми 
на Covid 19 вече две седмици. Тест не 
си е правила, но била сигурна, че е бо-
ледувала от новата коронавирусна ин-
фекция.

В момента Джоан се чувства здрава, 
като призна, че са й били нужни 2 сед-
мици да се справи и е успяла с дихател-
ни техники, и съветва феновете си да 
се пазят.

К
оронавирусът е наказание 
за човешката раса, защото 
не сме достатъчно добри. 
Тази версия разви фолк пе-

вицата Теди Александрова, докато 
е в изолация в дома си и има доста-
тъчно време да разсъждава за сми-
съла на живота.

Изпълнителката е убедена, че чо-
век трябва да помисли как се държи 
с планетата и за действията си, за-
щото няма нищо случайно в такива 
предупреждения от висши сили.

„Може би трябва да бъдем по-
смирени и да осъзнаем, че няма 
нищо по-хубаво от това да сме си 
с близките си, да пренаредим при-
оритетите си и да бъдем една кап-
чица по-добри един към друг, да се 
замислим какво се случва на плане-
тата и накъде върви светът“, комен-
тира певицата.

К
оронавирусът е наказание 

Теди Александрова: 
Коронавирусът е наказание

В 
края на миналия месец Роулинг 

Джоан К. Роулинг оздравя  
от коронавируса По време на изолацията заради коронави-

рус животът във Виена изглежда сходен с 
онзи, който е бил познат на хората, стана-

ли жертви на чумата в миналото - теглени от коне 
файтони разнасят храна на нуждаещите се, пре-
даде Ройтерс.

Откакто в страната се спазват правила за изо-
лация, файтонджии разнасят безплатна храна на 
възрастни хора, които са особено застрашени от 
Ковид-19.

„Няма туристи, нито какъвто и да било бизнес. 
Възрастните хора са по домовете си, а конете се 
нуждаят от движение. Реших да го комбинирам с 
нещо хубаво за нуждаещите се. Това донякъде е 
също сигнал, че сме тук заради хората и че се рад-
ваме да постигнем целта си“, каза Кристиан Герза-
бек, който работи почасово като файтонджия.

Във Виена файтони доставят 
храна по домовете

Наум Шопов  
в трогателна 

снимка с 
дъщеричката си
Д-р Шопов, както е известен сред феновете си Наум, 

не пропуска да сподели красиви мигове със своята 
дъщеричка Амая.

Новата снимка на малката Амая е събрала близо 30 
хил. харесвания. Текстът към нея пък гласи: „Четиримесечна 
любов“.

Припомняме, че Амая се роди на 5 декември 2019 г.
Няколко дни по-късно Теа Минкова, половинката на Наум, 

сподели и първите кадри на красивата им наследница.
Семейство Шопови са сред първите популярни лица в 

България, които си наложиха някакъв вид спирачки откъм 
пътувания и излизания, далеч преди забраните на генерал 
Мутафчийски. Двамата трябваше да пътуват до Германия 
през март, но заради коронавируса се отказаха.

Холивудският актьор Матю Макконъхи игра 
виртуално бинго с обитателите на дом за 
възрастни хора в Остин, щата Тексас.

Актьорът, съпругата, децата му и майка му Кей 
също се включили в играта.

„Нашите обитатели прекараха чудесна вечер 
и им бе приятно да разговарят с Матю за семей-
ството и за любимите му питиета“, пише във Фейс-
бук страницата на комплекса.

Управата се опитва да организира забавле-
ния на обитателите на дома, които са ограниче-
ни в апартаментите си заради мерките срещу раз-
пространение на коронавируса.

Неотдавна възрастните хора бяха поканени да 
участват в танцова вечер, като всеки излезе на 
танцува на балкона на апартамента си едновре-
менно с останалите.

Матю Макконъхи игра с 
хора от дом за възрастни
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ЮЛИАН КЮНГ, 
„Дойче веле“

О
коло една бамбукова ко-
либа в селище на племето 
мани се тълпят хора. В коли-
бата лежи тежко болен ба-
щата на племето - Круан. „От 

дълго време е в безсъзнание“, разказва 
притеснен Яо, един от синовете му. Пре-
ди няколко дни възрастният мъж, както 
обичайно, тръгнал на лов в тропически-
те гори на Мананг, където живее 50-член-
ното племе. Останалите обаче напразно 
чакали да им донесе лемури, диви свине 
или поне корени.

„Когато най-накрая го намерихме в 
гората, лежеше неподвижен на земята. 
Вероятно е паднал - вече е много стар“, 
предполага Яо. Никой не знае на колко 
години е Круан, но броят на годините е 
без значение за мани, точно както и бро-
ят на членовете на племето. Мани са едно 
от последните ловуващи и събиращи 
растения племена на света. Смята се, че 
са около 250 души, разпределени в групи 
между 30 и 50 души. Живеят разпръснато 
в тропическите гори в Южен Тайланд, но 
сега са се събрали в опит да помогнат на 
Круан. Използват само средствата на тра-
диционната медицина - за посещение на 
болница не може да става и дума. И Кру-
ан умира от мозъчен кръвоизлив.

Медицината на „
чуждите хора“ не е желана

Миналата година недоверието към ци-
вилизацията нараства, след като внесена 
епидемия довела до много смъртни слу-
чаи. Всичко започнало оттам, че в сели-
щето се родило болно дете, което било 
откарано в близката градска болница. 
Лекарите не успели да спасят детето, а 
тъй като масово го посещавали, много 
от членовете на племето се разболели от 
тиф и дифтерит - болести, срещу които не 
са си изградили имунитет. Мнозина ум-
рели от инфекциите.

Или както обобщава Яо: „В болниците 
само вършат смешни неща с нас. А на-
края искат и много пари“.

Цивилизацията 
променя живота им

Номадският живот на мани все пове-
че „мутира“ в уседналост. По-рано те пе-
риодично сменяли местообитанията си, 
за да не изчерпват горските ресурси. Но 
днес вече това не е необходимо, казва 
Кай, който е влиятелна личност в племе-
то, тъй като владее езици и контактува с 

хората в града. Именно на тях се дължи 
промяната - те носят на мани ориз и по-
даръци, с което улесняват живота им. 

Откакто обаче племето не е толко-
ва мобилно и се изхранва все повече с 
храна от супермаркета, членовете му 
боледуват много повече. „Има и случаи 
на диабет, и на сърдечни заболявания, 
като паралелно неподходящото хране-
не отслабва имунната система“, обясня-
ва Маркус Колчестър от неправителстве-
ната организация „Програма за горските 
хора". Една от причините за уседналостта 
е и това, че за мани остава все по-малко 

жизнено пространство. „Дори горските 
резервати, които би трябвало да са защи-
тени от правителството, са силно засег-
нати от отглеждането на каучук и палмо-
во масло“, казва Колчестър.

Сред природата 
е мирно

И Кай признава, че културата на мани 
е променена от цивилизацията. Затова 
полага големи усилия да опази типич-
ния за лагера начин на живот. „Искам и 
децата ми да израснат така.“ Т.е. според 
принципите на мани, които не смятат, че 

децата трябва да бъдат възпитавани, не 
познават частната собственост, нито кон-
фликтите. Ако се стигне до спор, проти-
вниците се разделят и се присъединяват 
към други групи. Рецептата за щастието 
на мани далеч от повърхностността на 
съвременната цивилизация е споделяне-
то. „Тук сред природата е мирно. Градски-
те хора са твърде стресирани“, казва Кай, 
който не може да си представи да живее 
далеч от гората. Както обаче прогнози-
рат антрополозите, начинът на живот на 
мани ще може да се запази още макси-
мум 15 години.

Мани – племето 
на последните 
първобитни хора
XДалеч от цивилизацията, водейки първобитен начин на живот, 

тайландците от племето мани са истинско уникално явление

СНИМКИ „Дойче веле“
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