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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Тръмп спира зелените 
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работните визи
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Тъпо е да кажеш - казах ли ви, но... казах 
ли ви? Когато преценят, че са се справили 
с мексиканците, латиносите и другите раз-
лични, ще се нахвърлят и върху вас - бели-
те, прилежни, легални имигранти. Е, този 
момент дойде. Не че е изненада.

Доналд Тръмп първо обяви в понедел-
ник през нощта, че спира цялата имигра-
ция към САЩ (временно). Във вторник 
обаче каза, че това ще важи само за зе-
лените карти. През целия ден Белият дом 
е бил засипан от гневните обаждания на 
бизнес групите, а както знаем, Тръмп мно-
го иска да е „бизнес президент“. И за да не 
трябва да признае поражение, прибегна 
до единствената опция, която му остана - 
зелените карти.

Указът все още не е излезнал, юристите 
от правосъдното му министерство се чу-
дят как точно да опаковат желанията му в 
издържан административен акт. Но веро-
ятно Тръмп ще спре издаването на зелени 
карти за роднини на американски гражда-
ни - братя, сестри, майки и бащи, на тези, 
спечелили зелени карти (много от тях все 
още не са минали интервю), някои спонсо-
рирани от работодател в специфични об-
ласти като например медицински сестри, 
някои иракски и афганистански граждани, 
работели за американското правителство 
по време на войните там, и др.

За фискалната 2019 г. Държавният де-
партамент е одобрил 577 хиляди зелени 
карти - не е особено голяма бройка.

Засега Тръмп спира издаването на зеле-
ни карти за 60 дни и обяви, че този срок 
може да бъде удължен в зависимост от 
икономическата обстановка в страната. За 
последните 3 месеца на фискалната 2019 
г. са одобрени 13 709 имигрантски визи, 
спонсорирани от работодател и 87 104 
- на роднини. Толкова зелени карти ще 
се отложат във времето с решението на 
Тръмп. Нито цифрите, нито каквито и да е 
други факти биха могли да подкрепят из-
мислицата на президента, че прави това, 
за да защити работните места за америка-
нците. Безработицата наистина е рекорд-
на - 22 милиона души са подали молби 
за последните 4 седмици. Очакваме още 
няколко милиона за миналата седмица. 
Но това отчасти е така заради забавена-
та реакция на Тръмп покрай коронавиру-
са. Мерките не бяха взети навреме, което 
само удължава агонията, и освен пове-
че мъртви, президентското неглижиране 
на заплахата от вируса е виновно и за по-
дълбоката икономическа криза, която ще 
продължи и по-дълго.

И ако си мислите, че идеята на Тръмп 
да ограничи легалната имиграция е нова, 
то рубриката ни с имиграционни новини 
може да ви припомни някои идеи на пре-
зидента и неговите поддръжници.

Още в първите седмици след встъ-
пването му в длъжност двама близки до 
Тръмп сенатори - Том Котън (Арк.) и Дей-
вид Пърдю (Дж.) - внесоха предложение, 
с което легалната имиграция в САЩ ще 
бъде намалена наполовина – от 1 милион 
зелени карти всяка година на 500 хиляди. 
То ограничаваше зелените карти за род-
нини на американски граждани и спира-
ше лотарията.

Миналата година администрацията 
на Тръмп пък въведе правилото за т.нар. 
public charge - хора, които са ползвали со-
циални програми, да нямат право на визи 
и зелени карти. Но не само това - според 
правилото властите ще могат да преценя-
ват дали кандидатите има вероятност да 
ползват такива програми в бъдеще. Това 
също може да е причина за отказ. Това са 
хора, които са над определена възраст, 
имат заболявания и нямат здравна застра-
ховка или доходи, за да покрият лечение в 
САЩ - условия, на които повечето родите-
ли на българи с американско гражданство 
не отговарят. Още един начин за ограни-
чаване на легалната имиграция.

През последните няколко години драс-
тично се увеличиха исковете за допълни-
телни документи и доказателства от кан-
дидатите за работни визи Н-1В и отказите 
на петиции.

Тръмп може и да не успя да построи 
стена по границата с Мексико, но издигна 
невидима такава пред легалната имигра-
ция - защото той с неговата кохорта раси-
сти мразят не само имигрантите с кафеви 
лица, а всички чужденци. И когато много 
от българските поддръжници на Тръмп 
се кефеха на расистките му изказвания за 
латиносите, не си даваха сметка, че в очи-
те на Тръмп всички, които не сме родени 
тук, изглеждаме еднакво - чужди врагове. 
Липсва ни арийската кръв на богоизбра-
ната нация, както казваше един историче-
ски предшественик на Тръмп с мустак, но 
със същия налудничав поглед. Този поне 
може да бъде спрян, преди да е направил 
още поразии. Датата е 3 ноември.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Легални, нелегални - все тая. 
Тръмп не иска чужденци

https://www.facebook.com/milanabash78
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К
лип на български музикант и 
американски рапър, сниман 
в сградата на Съдебната пала-
та в София, предизвика про-
верки на няколко институ-

ции. Във видеото са заснети еротични 
танцьорки в оскъдни облекла, гангсте-
ри, въоръжени с автомати и пистолети, 
и групи танцуващи хора, сред които и 
деца. Песента на българския музикант 
Аlek Sandar и американския рапър Juicy 
J се казва „Yerba“.

Клипът накара Държавната агенция за 
закрила на детето да започне своя про-
верка. Правосъдният министър Дана-
ил Кирилов също назначи такава. Ще се 
проверява и дали видеото е снимано по 
време на карантината заради пандемия-
та от коронавирус.

В клипа участва и българският ероти-
чен модел Жанета Осипова, добила по-
пулярност като победителка в конкурса 
Miss Playmate 2018.

Посланието на песента е

за легализация 
на наркотиците

пише „Правен свят“. Част от текста й е: 

„Сега е времето за легализация. Сега е 
времето за декриминализация. Прода-
вай, организирай, монетаризирай. От-
ворете вратата. Сега е времето за дек-
риминализация. Слагаш го в дупката си, 
слагаш го в гърлото си, слагаш го в уста-
та си, защото харесваш Yerba“.

Видеото е с продължителност 3,46 ми-

нути и по-голямата част от тях са заснети 
на последния етаж на Съдебната палата 
в София. Там традиционно се провеждат 
съдебните заседания на съдиите от Со-
фийския градски съд и Върховния каса-
ционен съд.

Палатата, която е символ на българ-
ското правосъдие и е архитектурен па-

метник, се управлява от председателя 
на ВКС Лозан Панов. От съда обясниха, 
че в момента се извършва проверка по 
обстоятелствата и разрешението за зас-
немане на клипа, съобщи bTV. Това е ста-
нало през февруари.

„Всичко е минало през филтри и е съг-
ласувано с юристи. В ситуацията това не 
е Съдебната палата, а е използвана коо-
перацията, сградата, но не се предста-
влява Съдебната палата никъде в този 
клип. Това е наполовина истинско поме-
щение, а другата част е анимирана“, ко-
ментира изпълнителят на песента пред 
bTV.

Клип с US рапър в Съдебната палата 
в София предизвика проверки
XВъв видеото са заснети еротични танцьорки и гангстери, въоръжени с автомати

https://www.facebook.com/nasko17


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

22 - 28 април 2020 г.6

Л
уксозен джип с шофьор, карал 
под въздействието на нарко-
тици, помете колата на Милен 
Цветков навръх Великден в 
София. Известният журналист 

издъхна на път за болницата в линейка, 
дошла според свидетели след 22 минути 
(или седем, по данни на Спешна помощ).

Цветков е смятан за един от най-непри-
миримите журналисти в България, чиито 
предавания са сваляни от екран въпре-
ки високата си популярност. Последно-
то, което падна, бе „Часът на Милен Цве-
тков“, спряно от NOVA през лятото на 2018 
г. Само преди няколко седмици, в нача-
лото на април, Цветков започна нов про-
ект. Той стана водещ на предаването „Ал-
тернативата“ заедно с Генка Шикерова по 
TV1. То беше анонсирано като предаване 
„от независими и мислещи журналисти за 
независими и мислещи зрители“ с проду-

цент Люба Ризова.
Катастрофата, в която Милен Цветков 

загина, стана на кръстовището пред мол 
„Парадайз“ в изпразнената от карантина-
та и празниците столица.

Журналистът е бил зад волана на авто-
мобила си и е чакал на червен светофар, 
когато в него отзад се врязва джип „Audi 
Q7“, каран от 22-годишен младеж. Според 
полицията скоростта, с която мощното 
возило се е ударило в колата на Цветков, 
е била около 100 км/ч, на мястото на сблъ-
съка липсва спирачен път. Когато Спешна 
помощ идва Милен Цветков е бил в кома 
и неразпознаваем от раните си за меди-
ците.

Шофьорът е дал положителна проба за 
наркотици и е задържан на място. Завър-
шил е Немската гимназия в София и след-
ва в Германия. Заедно с него в автомобила 
са пътували още двама младежи, които из-
бягали след инцидента, но бяха задържа-
ни от полицията. (повече на стр. 7)

Милен Цветков е роден през 1966 г. в 
София. Кариерата му започва в БНТ като 
репортер на предаването „Ку-ку". Бил е 
репортер в „ТВ Неделник“ и „Отзвук“, как-
то и водещ на новинарската емисия на на-
ционалната телевизия „По света и у нас“.

От 2000 г. започва да води сутрешния 
блок на Нова телевизия „Здравей, Бълга-
рия". През 2003 г. е свален от екран. Ня-
колко месеца води „60 минути с Милен 
Цветков“. След това води и новинарската 
емисия на Нова телевизия „Календар“. От 
2005 г. започва ново предаване - „Часът на 
Милен Цветков“.

От 2009 г. отново се завръща в „Здра-
вей, България“ заедно с Лора Крумова. 
През 2010 г. е освободен като водещ на 
„Здравей, България“ и напуска Нова теле-
визия.

Връща се за по-малко от година в БНТ. 
От пролетта на 2011 г. води „Часът на Ми-
лен Цветков“, отново по Нова телевизия, 
която прекрати договора си с него през 
2018-а.

Когато е без работа,

се изхранва като 
зидаромазач, колбасар

и разносвач на салами, които товари и 
разтоварва по тържища. Известно време 
се пробва и за управител на заведение 
в Пловдив, където се прочува, след като 
уволнява накуп цели 13 келнери.

Един от последните постове на Милен 
Цветков в Instagram бе негова снимка с 
предпазна маска и текст „Маските са, за да 
мълчите, а не за да ви пазят“.

„Audi Q7“ с дрогиран шофьор 
уби Милен Цветков в София
XПреди седмици журналистът започна ново предаване „за независими зрители“

Стотици журналисти, политици и хора на изкуството се 
сбогуваха с Милен Цветков от профилите си в социалните 
мрежи. Ето някои от тях:

Миролюба Бенатова: Ще ви гони насън
„Това момче уби Милен. Но други го свалиха от екран. 
Тогава вестниците не се надпреварваха да пишат. Жи-
вият Милен не беше интересен. Тези, които опитаха да 
приключат журналистическия му път след един анонс 
за остров, са същите, които позволиха господството на 
мощните коли, арогантните синчета и офшорната реал-
ност на политическата „бедност". Ще ви гони и насън!
Пожелавам ви да срещате въпросите на Милен непред-
видено. Да ви изскача от сенките на измислените ви при-
крития. Да ви гони с усмивката си. Да му искате прошка, 
но никога да не я получите. Защото го заслужавате. Адът 
на собствените си постъпки!“

Георги Господинов, писател: Тъга, тъга... Лек път, Ми-
лене

„Един от най-живите български журналисти, човек с ре-
акция, характер и отношение си е отишъл, убит от дро-
гиран младеж с джип. Тъга, тъга... Лек път, Милене. Помня 
всичките ни срещи само с добро.“

Александрина Пендачанска, оперна певица: Защо 
беше изгонен?

И сега, след загубата на Милен Цветков, изведнъж се 
оказва, че ВСИЧКИ са го ценяли и страдат за него, аз пи-
там ЗАЩО БЕШЕ ИЗГОНЕН? Защо нямаше предаване и не 
водеше нищо по БНТ или НОВА? Защо седя без работа и 
преди два месеца сподели, че е отчаян, че никой не му 
дава работа и не го иска? Защо някой трябва да загине, 
за да погледнем зловещата истина за свободата на сло-
вото, състоянието на политическата система и граждан-

ските свободи в България?
Или след този въпрос да чакам утре Гешев да ме аресту-
ва, защото си позволявам да задавам въпроси по време 
на извънредното положение?!“

Калин Терзийски, писател: Убиха го. Сега алтернатива 
няма

Милен Цветков опита да създаде Алтернатива. Убиха го. 
Сега алтернатива няма да има. Всички журналисти при-
гласят като навити на пружина официалните пропаганд-
ни слогани. Продължаваме да седим мрачно и да следим 
какво става. Ако още някой опитващ се да говори срещу 
официалния поток на пропагандата, оправдаваща отне-
мането на свободи и репресиите, умре - ще продължим 
да седим и да наблюдаваме още по-мрачно. Нищо пове-
че. Позната работа. Понякога само някоя баба притичва 
да донесе още един малък наръч съчки и да ги добави 
където трябва. Бог да прости големия журналист Милен.

Слави Трифонов, тв водещ: Милен беше свободен
„Неслучайно публикувам тези думи точно в 00:00 часа. 
Точно в 00:00 часа започваше предаването „Часът на Ми-
лен Цветков“ по Нова телевизия. Когато вървеше това 
предаване, аз бях водещ в една друга телевизия. Приби-
рах се късно вечер вкъщи и си пусках точно това преда-
ване. В 00:00 часа. Милен беше натикан в този късен час, 
но въпреки това хората го гледаха. Гледах го и аз. Почти 
всяка вечер.
Милен беше различен, беше обективен, беше човек, 
който живо се интересуваше „Какво става?“ и най-важно-
то - беше свободен.
С Милен имахме уговорката да ми гостува във „Вечерно-
то шоу на Слави Трифонов“ в понеделник вечер. Тоест 
днес. Поканих го да говорим за свободата на словото, 
особено в тази извънредна ситуация.

„Той беше свободен... Ще ви гони насън“
Милен Цветков

Катастрофата на кръстовището пред мол „Парадайз“Смачканият автомобил на Милен Цветков
Снимки: БТА

Снимкa: Frognews
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В джипа – син на шефка на „Винпром 
Карнобат“ и депутатски син

Ш
офьорът на джипа, убил 
Милен Цветков, Кристиян 
Николов, е син на изпъл-
нителния директор на 
„Винпром Карнобат“ Де-

сислава Пешева. Тя е и съдружник в дру-
ги фирми на обвинения в данъчни прес-
тъпления бизнесмен Миню Стайков. Има 
данни, че фирмата й е усвоила стотици 
милиони левове по програмата за разви-
тие на селските райони.

Според различни медии започва про-
верка на всичките й финансови активи. 
Ще се проверява с какви средства е ку-
пен и мощният джип. Колата е собстве-
ност на една от компаниите на Десисла-
ва Пешева.

Именно заради това Пешева бе задър-
жана няколко часа след като бе аресту-
ван и синът й. По закон собственикът 
на автомобила носи отговорност, ако го 
даде на човек, който шофира под въз-
действието на алкохол или наркотици. 
Разследващите ще уточняват съпричаст-
ността на Пешева към инцидента, дали е 
знаела за това, че синът й се качва в ко-
лата и в какво състояние е. По-късно Пе-

шева бе освободена под гаранция от 
100 000 лева.

Самата тя отрече пред „24 часа“ да е да-
вала на сина си ключовете за колата. Пе-
шева обясни и че не било уместно да се 
намесва името на Миньо Стайков в ин-
цидента. „Изказвам искрените си събо-
лезнования на семейството на Милен 
Цветков. Много съм разстроена от това, 
което се случи. Това е драма и за двете 
семейства“, каза тя, преди да бъде задър-
жана.

В ареста бяха отведени и спътниците 
на Кристиян Николов, които първоначал-
но са избягали от мястото на инцидента. 
Единият от тях, Георги Иванов, е син на 
депутата от ГЕРБ и личен лекар на лидера 
Бойко Борисов Лъчезар Иванов. Народ-
ният представител сам призна за това в 
интервю пред електронна медия.

Задържана е и приятелката на 22-го-
дишния дрогиран шофьор. Момичето се 
казва Симона Цветкова и е на 21 години. 
Издирена и е задържана късно в поне-

делник, след като е отказала съдействие 
на разследването и не е отговаряла на 
въпроси. Симона се е возила на задната 
седалка на джипа, управляван от Кристи-
ан. Първоначалната информация беше, 
че само депутатският син Георги Иванов 
е напуснал колата, а тя е останала. Оказа 
се, че и тя е напуснала.

След 24 часа в ареста младежите по-
лучиха обвинение, че прикриват факти 
около катастрофата и бяха пуснати под 
гаранция от по 10 000 лв.

XОсвен тях обвинени са и приятелката и майката на шофьора на автомобила убиец

Депутатът Лъчезар Иванов, чийто син е бил в автомобилаКристиян Николов и майка му Десислава ПешеваШофьорът на джипа-убиец

Снимкa: „Дневник“Снимкa: „Монитор“Снимкa: БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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BG ТЕЛЕГРАФ
Поставят под карантина 
плевенско село

Плевенското село Буковлък е по-
ставено под 14-дневна каранти-
на! Тя започва да тече от полунощ 

срещу сряда. Причината е, че четири за-
болели от коронавирус шивачки от го-
лямо предприятие в Плевен живеят в се-
лото. Жителите на Буковлък са 5000. Под 
карантина е и отделението по хематоло-
гия в УМБАЛ „Иван Рилски“, където всич-
ки влизащи пациенти се изследват с тестове за коронавирус.

ГЕРБ не позволи изслушване 
на Борисов за Covid-19

Парламентарната група на ГЕРБ 
реши да не участва в извънред-
ното заседание на парламента, 

на което трябваше да бъде изслушан 
премиерът Бойко Борисов във връзка с 
действията на правителството за огра-
ничаване на заразата от коронавирус. 
Заради липсата на кворум заседание-
то нямаше как да се състои. „Не е добре 

ние, които призоваваме всеки ден хората да не се събират, да направим огнище 
на заразата в НС, което да се разнесе в цялата държава“, обясни позицията на 
партията си Менда Стоянова от ГЕРБ.

Правителството отделя 4,5 
млрд. лв. за малкия бизнес
„Правителството впряга ресурс 

от около 4,5 млрд. лева за под-
помагане на малкия и средния 

бизнес, самонаетите лица и тези, които 
заради кризата са в неплатен отпуск и 
няма да могат да полагат труд". Това съ-
общи финансовият министър Владислав 
Горанов на пресконференция в Минис-
терски съвет с участието на премиера 
Бойко Борисов. Горанов представи па-
кет от финансови мерки за справяне с икономическите последствия от панде-
мията от коронавируса.

Отмениха Великденската 
блокада на София

Правителството свали блокадата 
на София, която въведе за велик-
денските празници, след като хи-

ляди автомобили напуснаха столицата. 
През последните 2 дни стотици граж-
дани чакаха с часове на КПП-тата, за да 
влязат в София в два часови интервала 
- от 6 до 8 и от 18 до 20 часа. От 21 април 

гражданите, които отиват или се връщат от работа с личен автомобил, отново ще 
могат да влизат и излизат от София по всяко време срещу декларация. В нея ще 
трябва да бъдат посочени работното място и телефонът на работодателя.

Младеж обра и блудства  
с 92-годишна жена
Брутално престъпление в Бурга-

ско извърши 18-годишен мла-
деж. Той е обрал и блудствал с 

възрастна жена. Къщата на 92-годиш-
ната жена е на централната улица в 
Звездец. Живее сама и от 5 години е 
напълно неподвижна. В сряда срещу 
четвъртък миналата седмица 18-го-
дишен младеж от ромски произход 
разбил вратата и влязъл при възраст-
ната жена. Младежът е внук на жената, която доскоро се е грижила за пострада-
лата.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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К
анада се готви за увелича-
ване на броя на жертвите 
от най-масовото убийство в 
историята на страната. Рав-
носметката от продължило-

то 12 часа нападение в северната част 
на Нова Скотия до момента е 18 заги-
нали плюс стрелецът. Кралската ка-
надска конна полиция, която провеж-
да разследването, обаче предупреди 
в понеделник, че множеството местоп-
рестъпления могат да доведат до от-
криването на още жертви.

Като цяло полицията идентифицира-
ла 16 местопрестъпления, в това число 
и пожари.

Извършител на убийствата е 51-го-
дишен мъж, който е

стрелял по хора 
на няколко места

в региона. Нападателят е носел час-
ти от полицейска униформа, а колата, 
с която се е придвижвал, е приличала 
на полицейска. Самият извършител е 
загубил живота си след продължилото 
няколко часа полицейско преследва-
не, като не се съобщават подробности.

По професия той е бил зъбен техник 
и все още остават неясни мотивите за 
извършеното от него тежко престъп-
ление.

„Смятаме, че сме открили всич-
ки места, където убиецът е извършил 
престъпленията си, но

все още не сме успели да ги 
разгледаме подробно, 

защото има поне пет пожара в построй-
ки, повечето от които са жилищни“, обяс-
ни началникът на криминалните опера-
ции в Кралската конна полиция в Нова 
Скотия Крис Лийдър.

Именно увеличението на броя на 
местопрестъпленията е причина вла-
стите да се притесняват, че жертвите 
могат да се окажат много повече.

„Смятаме, че най-вероятно в тези 
къщи има жертви“, казаха още от Крал-
ската конна полиция.

Според криминалния шеф Лийдър 

по-голямата част от убийствата из-
глеждат случайни по характер. Някои 
от жертвите са били познати на уби-
еца, докато други не са били. Засега се 
знае, че

стрелецът е убил 
полицайка

от Кралската конна полиция, учителка, 
две медицински сестри, двама от свои-
те съседи и двама служители. Сред 
жертвите няма деца.

Загиналата полицайка се казва Хей-
ди Стивънсън. Омъжена и майка на две 
деца, тя е била на служба 23 години.

„Хейди отговори на повикване и за-
губи живота си, защитавайки обще-
ството, на което служеше. Срещнах се 
с членовете на нейното семейство и 
няма нито една дума, с която да мога да 
опиша тяхната мъка“, каза зам.-комиса-
рят в службата Лий Бергерман в публи-
кация във Facebook.

Сред ранените има и друг полицай, 
улучен от куршум, но той е без опас-
ност за живота и се възстановява вкъ-
щи.

Световните агенции отбелязват, че 
това е най-тежкото масово убийство в 
историята на Канада, където, за разли-
ка от САЩ, подобни инциденти са из-
ключително редки. Досега в история-
та на страната най-кървавото масово 
убийство бе извършено през 1989 г. в 
Монреал, когато загинаха 14 души.

Премиерът Джъстин Трюдо изказа 
съболезнования на роднините на заги-
налите и

благодари на служителите 
на реда

за извършената от тях работа.
От Министерството на външните ра-

боти на България съобщиха, че няма 
данни за пострадали при нападение-
то българи, съобщи БТА. Българските 
граждани могат да се свържат с посол-
ството ни в Отава на телефони: +1 613 
789 3215, +1 613 316 1998, както и с ге-
нералното ни консулство в Торонто - 
на телефон: +1 416-696-2420.

Канада в шок: Масово убийство с 16 
местопрестъпления и много жертви
XСтраната преброи 18 загинали, но се готви за увеличаване на броя им

Една от жертвите, полицайката Хейди Стивънсън

https://taniasells.com/
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
vladimirov@bg-voice.com

Б
ългарин в Лондон помага на 
хора в затруднено положение 
в трудните времена на пан-
демия в английската столи-
ца. Със средства от бизнеса си 

той е разработил своеобразна социална 
програма и субсидира онези, които имат 
нужда.

Социалният бизнес на Илиян Кузманов 
е от три години, но в сегашното време на 
карантина той изглежда по-нужен отвся-
кога. Българинът предоставя жилища на 
хора, които работят за него, и сам финан-
сира социална програма за тях като на-
пример неплащане на наем, когато ня-
кой от служителите му не работи повече 
от 25 часа на седмица.

По думите му

компанията му е платила 
над 30 000 паунда

за да субсидира тези, които са в затруд-
нено положение.

Освен в Лондон Илиян решава да 
пробва социалния си бизнес и в Бълга-
рия. Той предлага обогатена функцио-
нална храна, като 100% от печалбата оти-
ва за култура и социална адаптация за 
хора зад решетките, жени - жертва на до-
машно насилие, и деца, излизащи от до-
мове.

В Пазарджик е организирал работещо 
Пространството за културен обмен Езо-
лигенция, което да послужи за център, 
обединяващ всички социални услуги.

Във време на криза и социална изола-
ция компанията, която носи финансите за 
социалния бизнес, търпи пълна рефор-
мация. Илиян намира евтина индийска 
софтуерна компания, която за стотинки 
дигитализира бизнеса му, предоставяй-
ки апликации за клиенти и служители. 
Разработва иновативен социален про-
дукт, който се ангажира да предостави и 
изгради това, което досега е струвало на 
държавата стотици пъти повече. И всич-
ко това по време на криза.

„Ситуацията е нещо невиждано досега 
и засяга всеки аспект от живота ни. Това 
не са атентатите от 11 септември, това е 

всеобхватна криза, която ще промени 
света, в който живеем. Да не забравяме, 
че този момент е нов за всички ни, всич-
ко след него ще бъде ново“, казва Илиян, 
цитиран от Desant.bg.

Той призова

да се мисли и 
за малкия бизнес

„Ние се хващаме за предложенията и 
обещанията за помощ, идващи от столи-
ците, призоваващи милиарди за подпо-
магане на бизнес и звучащи красиво зад 
микрофони и на червени килими. Само 
че те са ехо на големия бизнес, който има 
тежестта да въздейства на тези, които 
взимат решения. А същевременно мно-
го малки компании, работещи в малките 
градове, далече, на километри от столи-
цата, са незабележими на фона на разра-
зилата се буря“, предупреди Кузманов.

Той е категоричен, че малкият бизнес 
е възможност за самореализация, място 
да се почувстваш свободен, което оси-
гурява работни места и икономически 
растеж. „Забравяме, че обикновените 
многобройни българи в чужбина са ва-
жен прешлен от гръбнака на българската 

икономика, въпреки че ги канехме да се 
върнат в България“, допълни Кузманов.

То призова да им се даде глътка въздух 
и стимул за промяна.

„Да, повечето от нас усещат осезаемо 
въздействието на пандемията - нашите 
кафенета, ресторанти, фитнес зали, кина, 
театри и библиотеки – всичко, с което 
сме свикнали, е затворено за неопреде-
лено време. Но когато сме заклещени от 
невидима заплаха, е идеалното време за 
промяна, дори с последните сили, които 
имаме. Защото когато започнеш от нула и 
няколко пъти минаваш през нея, се учиш, 
че бизнес означава не даденост, а посто-
янно желание да бъдеш по-добър в оце-
ляването, всеки следващ път“.

Това, което прави Илиян, е негово лич-
но желание. „Бизнесът е свобода, а

социалният бизнес 
е нещо повече

от това. Правиш неща, който смяташ, че 
са необходими, търсиш съмишленици, 
помагаш на хора. Без заплата, не от 8 до 5, 
не докато ти плащат заплатата, а като на-
чин на живот. Не докато ти свърши гран-
тът или си усвоил парите от програмата, 

или докато просто изхарчиш едни чужди 
пари, а твоите си ги къташ, за да тънеш 
в лукс. Харчиш си от собствения джоб. 
Имаш избора да ги похарчиш за всякак-
ви глезотии, или за семейството си, но ти 
избираш да правиш това, което смяташ, 
че има смисъл. Аз смятам, че на това при-
надлежи бъдещето, на свободни хора, и 
всичко друго е длъжно да остане в исто-
рията“ - обобщава сънародникът ни.

Преди време Илиян Кузманов бе отво-
рил в Лондон кафене със социална кауза, 
за което BG VOICE писа. В неговото EZO 
Bistro в помещението на гарата на квар-
тал Баркинг в английската столица той 
бе разположил библиотека, картинна га-
лерия и кафене и бе дал възможност на 
хората, които нямат средства, да си си-
пят там безплатно кафе, чай, както и да 
си хапнат бисквитки. Посетителите имат 
възможност и да поиграят шах, защото 
част от масите бяха декорирани като дъс-
ки за древната персийска игра.

Българин в Лондон със социална 
програма за хората в нужда

XИлиян Кузманов трансформира бизнеса си във времена на пандемия

В България 

Снимки: БНР

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Б
ългарка, която живее от 20 го-
дини в Рим, описа ситуацията 
в града, който е под каранти-
на заради епидемията от ко-
ронавирус от месец и на кой-

то предстои да преживее разхлабването 
на мерките.

Радост Янева е завършила универси-
тета в Генуа и от година води счетовод-
ството на няколко фирми в Рим.

„Вече 30 дни Рим е в карантина и в 
пълна изолация. По улиците почти не 
се срещат хора, освен тези, които види-
мо са тръгнали да пазаруват или да раз-
ходят домашен любимец. Допустимото 
разстояние, за което е разрешено да се 
излиза от домовете без декларация, е не 
повече от 200 м.

Задължени сме да пазаруваме от най-
близкия хранителен магазин или аптека, 
както и задължително да бъдем с мас-
ка и ръкавици и на разстояние 1 метър 
един от друг“, разказа тя, цитирана от 
„Марица“.

Всички паркове и публични градинки 
са затворени и е

забранено спортуване, 
тичане, разходки

и т.н. За да излезе човек от вкъщи, тряб-
ва да декларира в специален модул ва-
лидни причини за напускане на дома, 
засягащи здраве или закупуване на хра-
нителни нужди като храна или лекар-
ства.

„Ако сме извън допустимите поводи 
на излизане, рискът е глоба, която сти-
га до €800 и арест до 3 месеца. Пътува-
не между различни градове не е разре-
шено. Сметките за ток, вода, газ, такса 
смет и телевизионна такса са замразе-
ни за два месеца. След като пандемията 
отмине, ще бъдат изплащани на части, 
като още не е решено за какъв период 
от време ще бъдат изплатени“, описва 
още ситуацията Радост.

В страната е наложен и мораториум 
върху изплащането на ипотечните за-
еми към банките и на банковите заеми 
за малките фирми, с гаранция от стра-
на на държавата. Всички работници от 

засегнатите сектори са включени към 
Cassa integrazione - държавен фонд, 
който позволява на националния оси-
гурителен институт да изплаща 80% от 
заплатите на хората, които поради за-
труднения на фирмите не ходят на рабо-

та, с идеята всички възможни дейности 
да се извършват от домовете.

Това е атмосферата на Рим до тази сед-
мица, в която бяха наложени официал-
но нови мерки и предвиждания. Италия 
раздели излизането от пълната каран-

тина и откриването на почти всички ра-
ботни дейности в 3 фази: Първата фаза 
предвижда на 28 април да се разреши 
извършване на работна дейност на аг-
ропроизводства и Индустриални фирми 
(но не всички).

Втората фаза стартира на 4 май и отто-
гава

ще бъде позволено 
излизането от вкъщи

без декларация и без валидни причи-
ни, но с маска и спазване на дистанция. 
Ще отворят магазини за дрехи, мебели 
и всякакъв вид материали, но с посеще-
ние на малък брой хора. Моловете ще 
останат затворени.

На 12 май ще отворят професионал-
ните служби и общини. От 18-25 май ще 
започнат да отварят ресторанти, фри-
зьорски и козметични салони със задъл-
жение да се носят маски и да се влиза 
единично. Ресторантите също ще отво-
рят, но с редуциран брой седящи места и 
разстояние от 2 метра. От края на юни се 
очаква да отворят и спортните центрове.

Третата фаза се очаква да е през сеп-
тември, когато ще се открие новата учеб-
на година. „Пълното възвръщане към 
нормалния ритъм на живот се очаква 
да е през пролетта на 2021 г.“, обясни Ра-
дост.

Колкото до малкия и среден бизнес, 
като хотели и всичко свързано с туризма 
в Рим, всички малки и средни фирми

претърпяват големи щети
а за тях все още не се знае кога ще се 
върнат към работния процес.

„Аз лично водя счетоводство на два 
малки хотела в Рим и отблизо мога да 
кажа, че щетите и загубите са големи. 
Правителството започна да отпуска обе-
щаните помощи под формата на малки 
безвъзмездни суми директно във фир-
мените сметки на хора от малкия и сре-
ден бизнес, за което аз лично съм сви-
детел. По-големи суми също ще бъдат 
отпуснати на фирмите от банки, без лих-
ви, но със срок на възвръщаемост“, раз-
ясни българката.

Българка в Рим: Очакваме животът 
да се нормализира през 2021 г.
XРадост Янева разказва, че в италианската столица излизат без причина само на 200 м разстояние

Радост Янева 

Снимка:  „Марица“

Снимкa: БТА

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

В Джорджия отварят фитнесите 
и фризьорските салони
Някои бизнеси ще могат да започ-

нат отново работа в щата Джор-
джия още в края на тази седмица, 

обяви губернаторът републиканец Бра-
ян Кемп. Решението му идва в противо-
вес на мнението на много политически 
лидери и медицински експерти в щата. 
Още този петък, 24 април, може да отво-
рят фитнесите, боулинг залите, студиата за татуси, фризьорски и козметични са-
лони, масажи. Кина, театри и ресторанти ще могат да отворят в понеделник, 27 
април. Баровете и нощните клубове засега остават затворени.

Мъж излезе след 43 г. от затвора 
и почина от Covid-19

След над 43 г. в затвор в Мичиган и 
броени дни преди освобождава-
нето си 60-годишният Уилям Га-

рисън е починал от COVID-19, съобща-
ва „Detroit Free Press“. Още на 16 години 
американецът попада зад решетките, 
след като при участие в обир убива чо-
век. Гарисън получава доживотна при-
съда. През януари тя бе намалена зара-

ди добро поведение. Преди това Върховният съд на САЩ реши, че затворници 
ще имат право на освобождаване, ако като тийнейджъри са осъдени доживот. 
Преди седмици обаче Гарисън се разболя и почина.

В Ню Йорк ще се женят онлайн 
заради изолацията
Нюйоркчани ще могат да сключват 

брак с видеовръзка, докато риту-
алните зали са затворени по вре-

ме на пандемията от COVID-19. Губер-
наторът Андрю Куомо издаде заповед, 
с която разпореди нюйоркчани да мо-
гат да получават разрешителни за брак 
дистанционно и гражданските служите-
ли да изпълняват церемонията с видеоконферентна връзка. Обикновено някой 
от младоженците трябва да отиде до гражданската служба лично, за да получи 
разрешителното за брак.

Отпускат $19 млрд. за фермерите 
заради пандемията

Президентът Тръмп обяви про-
грама в размер на 19 милиар-
да долара, за да се помогне на 

американските фермери да се спра-
вят с последиците от епидемията от 
COVID-19. „Ще реализираме програма за 
помощ от 19 милиарда долара за наши-
те прекрасни селскостопански произво-
дители и животновъди“, каза Тръмп. Ми-

нистърът на земеделието Сони Пърдю уточни, че $16 млрд. ще бъдат насочени 
към фермерите, а $3 млрд. ще отидат за храна за най-бедните.

Тръмп: Смъртните случаи в Китай 
са много повече
Доналд Тръмп заяви, че действи-

телният брой на смъртните слу-
чаи в Китай от коронавирус е 

„далеч по-висок“, дори след като слу-
жители съобщиха нов брой – с 50% 
повече – на загиналите в Ухан, където 
започна пандемията.

„Китай току-що обяви удвояване на 
броя на смъртта им от Невидимия враг. Той е много по-висок от този и далеч по-
висок от САЩ, дори не е близо!“, написа Тръмп в Туитър.Преди дни длъжностните 
лица в Ухан заявиха, че са добавили 1290 смъртни случая към общия брой в гра-
да, откъдето тръгна пандемията COVID-19.

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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Б
итката с коронавируса по света 
преминава в нова фаза. В нача-
лото на седмицата редица дър-
жави обявиха облекчаване на 
някои от ограничителните мер-

ки, но с предупреждението, че животът 
няма да се върне скоро към нормалния 
си ритъм.

След като миналата седмица властите

в Германия обявиха, 
че епидемията е овладяна

в страната, от началото на седмицата мал-
ките магазини имат право отново да от-
ворят врати. Става въпрос за търговски 
площи до 800 кв. метра. Училищата обаче 
остават затворени до 4 май.

Ще остане в действие и забраната за 
събиране на повече от двама души на об-
ществени места.

Германският канцлер Ангела Меркел 
остро разкритикува във видеоконферен-
тен разговор с изпълнителния комитет на 
ХДС нестихващите дебати за по-сериозно 
разхлабване на ограниченията, наложени 
в страната заради коронавируса. Според 
нея подобни дискусии са безполезни. Тя 
изрази опасения, че това може да накара 
повече хора да пренебрегнат правилата 
за социална дистанция и броят на зара-
зените с коронавируса отново да започ-
не да се увеличава. От понеделник започ-
на поетапно облекчаване на мерките и в 
Норвегия - първо отвориха детските гра-
дини и се премахна забраната на гражда-
ните да отидат до вилите си. На 27 април в 
страната отварят гимназиите и универси-
тетите, както и салоните за красота. С об-
лекчаването на рестрикциите се въвежда 
и мобилно приложение, което не е задъл-
жително, но властите призовават хората 
да го ползват, за да могат да следят ситу-
ацията.

Чехия обяви 
5-етапен план

за отмяна на рестрикциите, който започ-
на да се изпълнява от понеделник до 8 
юни. Първо ще бъде разрешено да отво-
рят отново откритите пазари. От вторник 
миналата седмица на чехите е позволено 
да пътуват до чужбина по работа или за

да посетят роднини, при условие, че 
при връщане преминат 14-дневна каран-

тина. В същото време чешкият президент 
Милош Земан обяви, че затварянето на 
държавните граници трябва да се удължи 
с една година. „В противен случай между-
народните пътувания могат да доведат до 
нова вълна на епидемията от коронави-
руса. Мисля, че нашите съграждани биха 
могли да използват тази ситуация, за да се 
насладят на красотите на собствената си 
страна“, заяви Земан пред местна медия.

От тази седмица врати отварят и най-
малките магазини в Словения. От 4 май 
магазините с площ до 400 кв.м също ще 
заработят, както и фризьорските салони 
и козметичните центрове. Остава забра-
ната за пътуване между общините, но на 
хората ще бъде позволено да пътуват до 
вилите си.

В китайската 
столица Пекин

бяха отворени 73 основни туристически 
обекта, включително няколко участъка 
от Великата китайска стена, предаде аген-
ция Синхуа. Всички тези обекти са на от-
крито и представляват около 30% от ту-
ристическите атракции на града. Не само 
Пекин се опитва да насърчи хората да бъ-

дат по-активни - Шанхай ще започне кам-
пания за пазаруване през нощта, която 
ще продължи през май и юни, като мага-
зините ще удължат работното си време 
до полунощ.

Южна Корея разреши провеждането на 
някои спортни състезания, както и отво-
ри църквите, но те ще могат да работят 
при спазването на много строги изисква-
ния за дезинфекция, предаде ВВС. Шам-
пионатът по бейзбол на страната ще бъде 
възобновен, но без публика. Властите в 
страната решиха да разхлабят строгите 
ограничения, след като броят на новите 
случаи на коронавирус сериозно намаля. 
В понеделник положителните проби са 
само 13. Южна Корея беше първата дър-
жава след Китай, която най-силно постра-
да от разпространението на COVID-19.

В рамките на ЕС може да е необходи-
ма спасителна финансова помощ на стой-
ност около 1.5 трилиона евро за справя-
не с коронавирусната криза. Това заяви 
Паоло Джентилони, еврокомисарят за 
икономиката и бивш премиер на Италия, 
пред германското списание „Шпигел". „Ев-
рогрупата вече направи предложение за 
финансова помощ на стойност над 500 
милиарда евро за финансиране на здра-
веопазването, на програмите за съкра-
тено работно време и за подпомагане на 
малките и средни компании. Остават око-
ло 1 трилион евро, като това е приблизи-
телно сумата, за която ние трябва сега да 
се споразумеем“, посочи еврокомисарят.

Идеята се споделя и от премиера на 
Испания Педро Санчес, който възнаме-
рява да предложи създаването на фонд, 
разполагащ с такива средства, на колеги-
те си от ЕС, съобщи „Ел Паис". Предвижда 
се фондът да бъде финансиран от т.нар. 
безсрочен дълг, емитиран от 27-те стра-
ни - членки на ЕС, а паричните средства, 
предоставяни на различните държави, да 
бъдат безвъзмездни и да се считат за фи-
нансови трансфери, а не за дългове. Без-
срочните дългове, или т.нар. безсрочни 
облигации, са ценни книжа с фиксиран 
доход без конкретна дата на падеж.

Положителни новини 
дойдоха от Франция

Ситуацията с Covid-19 във Франция 
се подобрява „бавно, но сигурно“, заяви 
френският министър-председател Едуар 
Филип. Броят на починалите от корона-
вируса в страната наближава 20 000, но 
в неделя са били регистрирани по-мал-
ко от 400 смъртни случая. С намаляване 
на пациентите под интензивни грижи от-
слабва и напрежението върху болниците, 
каза Филип. Но обясни, че планираното за 
следващия месец отваряне на училищата 
и някои магазини няма да означава норма-
лизация.

В Русия за последното денонощие са ус-
тановени още 4268 случая на коронави-
русна инфекция, съобщи оперативният 
щаб на 20 април. В неделя новозаразените 
бяха 6060. Общият им брой надхвърли 47 
хиляди. Повечето инфектирани са в Мос-
ква и района около столицата. За целия 
период са регистрирани 405 смъртни слу-
чая, 3446 души са се възстановили. Руски-
те власти изразиха тревога за възстановя-
ване на икономиката след кризата.

Тревога за икономиката изразиха и в 
Япония. Външният министър Тошимицу 
Мотеги заяви, че световната икономика 
е изправена пред най-сериозната криза 
след Втората световна война. Затова пра-
вителството в Токио възнамерява да уве-
личи разходите за антикризисни мерки до 
около 1.09 трилиона долара. Според спе-
циалисти това може да се окаже недоста-
тъчно - очаква се до края на годината над 
1.5 млн. японци да останат без работа.

В Бразилия президентът Жаир Болсона-
ро участва заедно със свои привърженици 
в митинг, посветен на Деня на бразилска-
та армия. Той не се съобрази с препоръки-
те на властите да не се провеждат масови 
мероприятия заради разпространението 
на коронавируса. На публикувано в прези-
дентската страница във Фейсбук видео се 
вижда как Болсонаро пристига в центъра 
на столицата и маха на събралите гражда-
ни, но така и не се приближава до тълпата.

Светът започва разхлабване 
на мерките срещу Covid-19
XРедица държави в Европа обявиха планове за постепенно отваряне на икономиките
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М
илиони жители на Аме-
рика очакваха да получат 
безвъзмездни държавни 
помощи от $1200 до сря-
да. Много хора обаче все 

още не са видели парите си по различни 
причини. IRS разработи електронен пор-
тал, с цел да получи необходимата ин-
формация от лица, които обикновено не 
подават данъчни декларации, и по този 
начин да помогне на милиони хора да 
получат обещаните безвъзмездни дър-
жавни помощи.

Въведеният неотдавна софтуер поз-
волява бърза регистрация за хора, кои-
то обикновено са с твърде малък доход и 
поради тази причина не са подавали да-
нъчни декларации. Функцията е достъп-
на на уебсайта на IRS под наименовани-
ето „Non-�lers“.

Много хора обаче срещат проблеми. 
Ето какво обясняват от IRS.

„Ако получавате съобщение „плащане-
то не е налице“, това означава, че пода-
дената от вас информация все още не е 
обработена или все още няма подадени 
данни за SSA/RRB“, обясняват данъчните.

Възможно е и да не отговаряте на ус-
ловията за помощи. Подробности за това 
има на IRS.gov.

Другите причини са, че

не сте подали данъчна 
декларация

и може да бъде изискана такава за 2018-
а или 2019 г.

Ако наскоро сте подали декларацията 
си чрез Non-Filers, трябва да въведете да-
нните за плащане на IRS.gov. То ще се от-
рази, когато обработката на документите 
приключи.

Имало и случаи, когато плащането е 
изпратено по блокирана сметка. Тогава 
банката връща парите обратно към IRS. 
Те от своя страна ще изпращат чек до по-
следния известен адрес. Това се отнася и 
за хората, които са подали грешни банко-
ви сметки или данни. Тогава служителите 
могат да преценят отново да изпратя фи-
зически чека.

Освен това не трябва да се забравя, 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 по-
мощи за своите новородени деца. Се-
мейства и лица с по-високи доходи също 
няма да получат помощи.

Не сте получили чека си от $1200? 
Ето каква може да е причината
XВъзможно е и да не отговаряте на условията за помощи, обясняват от IRS

Снимка: thebalance.com

Сенатът одобри във вторник сле-
добед новия пакет от икономиче-
ски мерки за близо 500 милиарда 

долара за преодоляване на последици-
те от коронавирусната пандемия.

Подкрепяният от президента Доналд 
Тръмп план предвижда отпускането 
на 320 милиарда долара под форма на 
кредити за предприятията с по-мал-
ко от 500 служители по програмата 
Paycheck Protection Program. Първите 
350 милиарда долара по нея свърши-
ха за няколко дни миналата седмица, а 
много малки фирми не получиха нищо.

Гласуваният от Сената законопро-
ект включва също 75 млрд. долара по-
мощ за болниците, изнемогващи от ог-

ромния брой тежко болни пациенти, 25 
млрд. долара за тестове за коронави-
руса, както и 60 млрд. долара заеми за 
други пострадали от кризата сектори, 
главно земеделието.

Очаква се до края на седмицата за-
конопроектът за новия пакет мерки да 
бъде окончателно приет от Камарата на 
представителите и подписан от Тръмп

Тези нови средства ще се добавят 
към вече изразходените 349 милиарда 
долара за финансиране на кредити за 
малките и средни предприятия, които 
бяха одобрени в края на март в рамки-
те на исторически план от 2,2 трилиона 
долара в подкрепа на американската 
икономика.

Сенатът одобри още пари за малките бизнеси

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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В три фази: Планът на 
Тръмп за отваряне на САЩ
XТой ще влезе в сила след покриването на определени критерии

П
резидентът Доналд Тръмп 
представи в четвъртък фе-
дералните препоръки за от-
варянето на страната след 
карантината заради корона-

вируса. Решението обаче ще бъде в ръ-
цете на губернаторите.

Препоръките съдържат три фази, 
след като бъдат изпълнени определени 
условия:

Щатите ще трябва да имат намаляващ 
брой на хора с грипни и COVID-19 симп-
томи за последните 14 дни;

Намаляване на потвърдените случаи 
чрез тестване (и като процент от прове-
дените тестове) за 14 дни;

В болниците – връщане към предепи-
демична обстановка на броя на случаи-
те и осигуряване на тестване на всички 
медицински служители.

Ако тези изисквания са налице, щати-
те могат

да преминат 
към първата фаза

В нея се предвижда големи бизнеси 
като ресторанти, кина, спортни зали и 
църкви да отворят, ако спазват „стрикт-
ни протоколи за физическа дистанция.“

Фитнесите ще могат да отворят, ако 
спазват стриктните правила за физиче-
ска дистанция и санитарни протоколи.

Баровете и училищата, детските гра-
дини обаче ще останат затворени. Ще 
продължат да бъдат забранени посеще-
нията в болници и домове за възрастни 
хора.

Определени избирателни медицин-
ски операции ще започнат отново. По 
време на първата фаза всички хора, 

които са уязвими към вируса, ще трябва 
да продължат да си седят по домовете. 
Техните роднини също ще трябва да съ-
образят, че излизайки на работа или на 
друго място, могат да пренесат вируса 
обратно в домовете си. В тази фаза всич-
ки ще трябва да спазват правилата за со-
циална дистанция и да избягват пътува-
ния, които не са неотложни.

Доналд Тръмп каза, че има щати, кои-
то още утре могат да преминат към пър-
ва фаза, защото отговарят на условията.

Втора фаза
Към втората фаза могат да преминат 

щати и региони, в които няма данни за 
възвръщане на заразата и които про-
дължават да отговарят на първоначал-
ните критерии за втори път.

В тази фаза ще отворят училища, дет-
ски градини и може да се пътува, без 
това да е наложително. Посещенията 
в болници и домове за възрастни хора 
обаче ще са все още забранени.

В тази фаза ресторантите, кината, 
спортните зали, които са отворили през 
първата фаза, ще могат да разхлабят 
правилата за социална дистанция.

Трета фаза
Към третата фаза могат да преминат 

щати и региони, в които няма данни за 
възвръщане на заразата и които про-

дължават да отговарят на първоначал-
ните критерии за трети път.

В тази фаза хората с висок риск от за-
раза могат да се върнат към нормалния 
си ритъм на живот, но да спазват соци-
ална дистанция според препоръките. 
Останалите пък ще трябва да обмис-
лят „минимизирането на времето, което 
прекарват на многолюдни места.“

Решението за това кога да се преми-
не към която и да е от фазите ще е в ръ-
цете на губернаторите – ярък контраст 
с думите на Тръмп от понеделник, кога-
то той обяви, че решението ще е негово.

Федералните препоръки имат специ-
фични разпоредби за ресторанти, баро-
ве, спортни зали и други как могат да за-
почнат работа отново.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Губернаторът на Илинойс Дж. Б. 
Прицкер планира да затвори всички 
училища в щата до края на учебна-
та година. Това съобщиха източни-
ци на chicago.suntimes.com. Онлайн 
обучението обаче ще продължи.

На практика това означава, че 
училищата ще отворят отново след 
края на лятната ваканция - през ес-
ента.

Мярката срещу разпространени-
ето на коронавируса се подкрепя и 
от кмета на Чикаго Лори Лайтфут.

Вече 27 щата планират подобни 
мерки, които касаят 25 милиона уче-
ници в страната.

Училищата в Илинойс 
отварят чак през есента?

https://proadvisor.intuit.com/app/accountant/search?searchId=chtilian-kostov-cpa
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Канада отчита ръст  
на жертвите с Covid-19
Канада отчете сериозен ръст на 

жертвите на коронавируса в стра-
ната. Според властите общият 

брой на починалите от заразата се е 
увеличил с почти 12 процента за ден до 
1506 души. Това предаде Ройтерс, позо-
вавайки се на официални данни. Ръст 
се отчита и в броя на заболелите от 
Covid-19, който във вторник бе 33 922. 
Ден по-рано цифрите бяха общо 1346 
починали при 32 412 заразени.

Границата между Канада и 
САЩ остава затворена

Канада и САЩ се договориха да про-
дължат с един месец (до 20 май) за-
тварянето на общата им граница за 

пътувания по несъществени причини. 
Това съобщи канадският премиер Джъс-
тин Трюдо в ежедневното си телевизи-
онно обръщение към нацията. Според 
него това ще има много важно значе-
ние за безопасността на хората от двете 

страни на дългата граница по време на пандемията от коронавируса.

Отава дава над милиард 
долари за енергетиката
Канада ще инвестира 2,5 милиар-

да канадски долара (1,8 млрд. аме-
рикански) в мерки за подпомагане 

на тежко засегнатите нефтена и газова 
промишленост по време на разпрос-
транението на заразата от коронавирус. 
Секторът, на който се падат 10,6 процен-
та от канадския БВП, призова Отава да 
освободи кредити и парични помощи за 
справяне с последиците от пандемията 
и срива на цените на петрола. Отава ще инвестира и 1,7 милиарда канадски до-
лара за почистване на изоставени кладенци в три провинции.

Младеж бе ранен  
при стрелба в Монреал

Младеж на 17 години бе открит 
ранен с куршум в района на 
Сен Лоран в Монреал. Той се 

намирал в подземен гараж на жилищна 
сграда, близо до булевард Томпсън. По-
лицията все още няма яснота за стрел-
бата и не разполага с мотив за престъ-
плението. Момчето е било в съзнание 
при пристигане на полицията и е било 
транспортирано в болница, където е 

било оперирано. Състоянието му е сериозно, но стабилно, съобщиха от поли-
цията.

Канадската икономика  
се е свила с 9% през март
Брутният вътрешен продукт (БВП) 

на Канада е намалял с около 9 про-
цента през март заради кризата 

с коронавируса, което е най-големият 
месечен спад от 1961 година - първата 
година, през която са използвани срав-
ними данни. Това съобщи Канадска-
та статистическа служба в необичайна 
бърза предварителна оценка. Официал-
но данните за БВП през март ще бъдат 
публикувани на 29 май. Статистическата служба прогнозира свиване на канад-
ската икономика с около 2,6 процента през първото тримесечие.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.russianschool.com/
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Тръмп спира зелените карти, 
но не и работните визи

П
резидентът Доналд Тръмп 
обяви, че ще нареди вре-
менно спиране на издава-
нето на зелени карти в опит 
да намали имиграцията към 

САЩ, но се е отказал от идеята да спре 
работните визи за чужденци, след като 
различни бизнес групи са засипали Бе-
лия дом с гневни коментари.

В следнощен туит в понеделник Тръмп 
обяви, че планира да издаде указ, с кой-
то да спре имиграцията към САЩ, за да 
предпази работните места за америка-
нците и заплахата от коронавируса.

Поредната атака на Тръмп към ими-
грантите идва в момент, когато той и 
администрацията му са подложени на 
критики заради действията по криза-
та с коронавируса. Тръмп и преди е из-
ползвал тази тактика да промени темата 
на деня, когато тя е била критична към 
него, нахвърляйки се срещу имигранти-
те, независимо дали са легални или не.

Тръмп обяви, че прави това, за да за-
пази работните места за американци. 
Повече от 22 милиона души подадоха 
молби за безработица за последните 4 
седмици, което е исторически рекорд. В 
момента работодателите обаче не тър-
сят работници - нито в САЩ, нито в чуж-
бина.

Първоначално забраната за издава-
не на зелени карти ще е за 60 дни, обяви 
Тръмп. Срокът обаче може да се удължи 
в зависимост от икономическата обста-
новка след два месеца, каза президен-
тът.

„Слагайки пауза на имиграцията, ние 
ще поставим безработните американци 
първи, когато Америка отвори. Толкова 

е важно. Би било грешно и несправедли-
во американците, които са били съкра-
тени заради вируса, да бъдат заменени 
от нови имигранти, които идват от чуж-
бина. Ние трябва да се погрижим първо 
за американския работник“, каза Тръмп.

По думите на президента мярката ще 
бъде прилагана 

само спрямо влизащите 
с т.нар. зелена карта 

позволяваща постоянно жителство в 
САЩ, но ще има и някои изключения.

Съответният указ ще бъде издаден 
„вероятно в сряда по някое време“, до-
бави Тръмп.

Юристи в правосъдното министер-
ство бяха изненадани от среднощния 
туит на президента и все още проуч-

ват дали той има правото еднолично да 
спре издаването на зелени карти.

Досега президентът Тръмп е забранил 
пристигането на хора от Китай и Европа 
в САЩ, приемането на бежанци и търсе-
щи убежище.

„Тази пауза в приемането на нови 
имигранти ще помогне също за запаз-
ване на жизнени медицински ресурси 
за американските граждани“, подчерта 
Тръмп.

Издаването на повечето зелени карти 
сега е спряно, защото не се провеждат 
интервюта в имиграционните офиси - в 
САЩ или по света, заради карантината.

„Не мога да опиша какъв ужас е в офи-
са ни. Клиентите се обаждат, притес-
нени, ние бързаме да подадем всичко 
възможно още днес“, обясни имигра-

ционният адвокат Кристина Крилчев, 
която практикува в Лас Вегас.

Тя коментира, че все още не е ясно 
дали указът ще са засегнатите зелените 
карти, издавани по семейни причини, 
или само тези, които са спонсорирани 
от работодател. Все има много непрове-
дени интервюта на хора, спечелили ло-
тарията за зелена карта от миналата го-
дина.

„За съжаление туитът на Тръмп не е 
изненада. На фона на нарастващите въ-
проси и критики по отношение на не-
говите действия в кризата за COVID-19, 
беше въпрос на време, преди президен-
тът Тръмп да прибегне до разсеяност, 
обвинение и страх“, заяви изпълнител-
ният директор на Асоциация на имигра-
ционните адвокати Бен Джонсън.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Снимкa: БТА

https://www.zneimerlaw.com/
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Здравейте, скъпи приятели и читате-
ли! Преди всичко, в днешно време 
се надявам да намирам всеки един 

от вас в добро здраве и бодър дух, колко-
то и да е трудно да усвоим второто с не-
гативизма и страха, от който сме заоби-

колени в медийното пространство. Както 
се казва, за медиите най-добрата новина 
е лошата новина и ако тази лоша новина 
може да стои за по-дълго време на екра-

на - още по-добре!
Но днес аз няма да ви залея с лоши но-

вини, защото истината е, че има доста до-
бри неща, които бих искал да ви споделя, 
и тези от вас, които ще превъзмогнат па-
никата и страха, ще вникнат в това, кое-
то съм тук да ви покажа и може би ще се 
възползват по най-добрия начин от него. 
Други пък ще изберат да си останат в 
паниката и в страха, защото според тях 
„всичко отива по дяволите и светът нико-
га няма да бъде същият“.

Моето мнение е, че чрез такива съби-
тия светът се променя,

но се променя за по-добро
В бъдещето ще сме свидетели на по-го-

леми мерки за сигурност против панде-
мии и ще се намерят повече начини да 
се преборим с тях, като се надяваме да 
се затворят и огнищата, от които те мо-
гат да пламнат отново. Като цяло ще пре-
боледуваме създалата се ситуация и по-
следствията от нея, но едно е сигурно за 
мен - бъдещето ще бъде по-светло и хуба-
во от миналото, което трябва да дава на-
дежда на всички нас и кой с каквото може 
да допринесе за това по-светло бъдеще в 
своята сфера на експертиза или просто 
с добро отношение към хората наоколо, 
защото и това е важно.

Сега, нека изключим за момент лични-
те ни емоции и убеждения и да се фоку-
сираме на малко финансова математика 
- как точно да се възползваме от създа-
лата се ситуация. Много от нас са чува-
ли, че истински големите пари се правят 
по време на кризи и това е точно така, 
но проблемът е, че повечето от нас не го 
вярват наистина и продължават да повта-
рят едно и също: - „Богатите стават по-бо-
гати, а бедните по-бедни.“

Това навярно е самата истина, но защо 
се получава така? По мои наблюдения, 
богатите знаят финансови принципи, до 
които се придържат много дисциплини-
рано, без да се поддават на емоциите си, 
докато повечето от нас не си научава-
ме уроците или пък логически осъзна-
ваме нещо, но когато в сила влязат на-
шите емоции, ние губим логиката, която 

сме следвали до момента, и заедно с нея 
страхът блокира нашия разсъдък.

Поради тази причина днес искам да ви 
запозная с изключително важен финан-
сов концепт, който в момента е широко 
използван от много инвеститори по све-
та и най-вече днес при пазари, които са 
непредвидими в близко бъдеще - дни, 
седмици и дори месеци напред. За тази 
цел ще използваме следната илюстра-
ция, за да анализираме този концепт и да 
проследим инвестирането на пари в две 
различни ситуации - постоянно растящ 
пазар (това, за което очевидно всички 
се молим) и пазар, при който има рязък 
спад (това, от което всички се плашим).

Сега нека започнем с Инвеститор „А“, 
който ще наречем с кодовото име „Ата-
нас“. Атанас е имал заделени $600, кои-
то искал да инвестира по $100 на месец 
за следващите 6 месеца напред. За негов 
късмет, той се озовал в позиция, в която 
пазарът растял стремглаво нагоре в тези 
6 месеца и това за него значело, че той е 
ударил джакпота и е на сигурна печалба. 
Това е точно така, но какво точно е купил 
той като брой на фондови акции, и какво 
е спечелил като сума след тези 6 месеца.

l Месец 1: $100 инвестирани заку-
пуват 10 фондови акции на цена 
$10 на акция.

l Месец 2: $100 инвестирани заку-
пуват 8.33 фондови акции на цена 
$12 на акция.

l Месец 3: $100 инвестирани заку-
пуват 7.14 фондови акции на цена 
$14 на акция.

l Месец 4: $100 инвестирани заку-
пуват 6.25 фондови акции на цена 
$16 на акция.

l Месец 5: $100 инвестирани заку-
пуват 5.56 фондови акции на цена 
$18 на акция.

l Месец 6: $100 инвестирани заку-
пуват 5 фондови акции на цена 
$20 на акция.

След като вече знаем всички детайли 
по инвестицията на Атанас, ние можем да 
пресметнем средната цена, на която той 
е закупил своите акции и колко точно ак-
ции на фондове е закупил за този период 
от 6 месеца при покачващ се пазар. В слу-
чая, Атанас е инвестирал $600 и е заку-
пил 42 акции на средна цена от $14.19 на 
акция и сегашна цена от $20 на акция, ако 
той реши да продаде днес всичките си ак-
ции и да вземе парите си обратно в кеш.

Ако Атанас продаде своите фондови 
акции на днешна цена от $20 на акция, то 
той би получил $840 (42 акции по $20 на 
акция), а е инвестирал $600, което води 
до печалба от $240, което е 40% от ин-
вестираната сума. Това е страхотно и оп-
ределено добър ход от Атанас, който има 
самочувствието, че е добър анализатор 
на пазарите и следи много отблизо всич-
ко свързано с икономическите новини.

Продължава в следващия брой

Вашите 
пари

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

Защо се нуждаем от спадове 
за успешно инвестиране

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://restaurantmehanata.com/
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Как да направим труден 
избор в тежки времена?

Ф
инансовите решения, кои-
то ни се налага да правим 
всеки ден, са често лесно 
постижими. Наистина ли 
трябва да се замислите за 

това дали е по-разумно да си носите обяд 
от вкъщи, или да ядете в луксозен ресто-
рант? Или дали да купите скъпата мечта-
на кола, или да изберете по-евтин модел 
и да вкарате останалите пари в спестов-
ната си сметка? Понякога сме изправени 
пред два по-малко идеални варианта, а 
изборът на грешен подход може да озна-
чава, че се закопаваме в по-дълбока дуп-
ка. Особено във времена като днешното, 
когато кризата тепърва предстои. Ето ня-
колко примера, които могат да ви помог-
нат да изберете по-малкото финансово 
зло и да се подготвите за трудните дни, 
които идват.

Да изтеглите пари от Roth IRA или да 
вземете заем от Traditional 401 (к)?

Ако имате огромна медицинска сметка 
или друг спешен случай, поради който ви 
е нужна голяма сума пари,

коя от двете алтернативи 
би била по-малкото зло

Ако изтеглите вноските, направени 
във вашия Roth IRA, това означава, че 
се отказвате от възможността инвести-
циите ви да растат с течение на време-
то, но поне това няма да доведе до санк-
ции или данъци. Заем от вашия 401(к) е 
по-проблематичен. Ако загубите работа-
та си, трябва да изплатите всички дължи-
ми заеми веднага. В противен случай те 
ще бъдат третирани като ранно изтегля-
не от пенсионната сметка и ще подлежат 
на данък доход. Не забравяйте за допъл-
нителната наказателна такса от 10%, ако 
сте под 59 години и половина.

Да не говорим за факта, че се са-
мопредлагате за двойно данъчно обла-
гане – връщате заема с пари, върху кои-
то вече сте платили данък доход, а като 
станете пенсионери и изтеглите парите 
си от Traditional 401(k), IRS ще обложи от-
ново същите тези пари с данък доход. А 
и докато сте фокусирани върху изплаща-
нето на заема, най-вероятно ще трябва 
да намалите бъдещите си вноски – това 

не е начин да се изгради сигурно пенси-
ониране. Ето защо най-разумното реше-
ние при подобна дилема е да изтеглите 
вноските от вашата Roth IRA сметка.

Да спрете да изплащате студентски-
те си заеми или да спрете да правите 
минималните плащания по кредитни-
те си карти?

Компаниите за кредитни карти мо-
гат да ви ударят с тежки такси и с пови-
шаване на вашите лихвените проценти, 
ако не заплатите поне минималната дъл-
жима сума по сметката си. Но ако спре-
те да плащате студентските си заеми, не 
само вашата заплата може да бъде отне-
та (garnishing of wages), но банката може 
да ви вземе дори и върнатите надплате-
ни данъци (tax refund). Плюс това,

ако бъдете принудени 
да обявите фалит

вашите дългове по кредитните карти 
най-вероятно ще бъдат опростени. Об-
разователният ви заем не само няма да 
бъде опростен, но ако е частен и един 
от вашите родители се е подписал с вас 
и вие внезапно починете, баща ви/май-
ка ви ще продължат да плащат дълга го-
дини след това. За да избегнете подобни 
ужасни последствия, направете всичко 

възможно да изплатите студентските си 
заеми най-скоро, и ако ножът опре в ко-
кала, просто спрете да правите плаща-
ния по кредитните си карти.

Да не влагате пари във 401(к), въ-
преки че компанията ви подарява 
пари, или да направите повече от ми-
нималните плащания по кредитните 
си карти?

Вие може да си позволите да правите 
само минималните вноски по дълга си, 
но никога не може да си позволите да 
пропуснете подарени пари. Много рабо-
тодатели предлагат 50 процента равня-
ване на вноските, направени от вас във 
401(к). Да речем, че сложите 6% от запла-
тата си във вашата 401(к) сметка. Работо-
дателят ви ще добави още 3%, което ще 
направи цялостния ви принос 9% и ще ви 
даде незабавна 50-процентна възвръща-
емост на парите. Къде можете да намери-
те 50% възвръщаемост?! Плюс това суми-
те ще продължат да нарастват с течение 
на времето благодарение на

магията на сложната лихва
Ето защо е най-добре да плащате само 

минимума по кредитните си карти и все-
ки долар, който можете да отделите, да 
влагате в 401(к), докато не достигнете 

поне 6% от заплатата си, за да получите 
пълните 3% подарък от работодателя си. 
Всички суми над този процент, които мо-
жете да заделите, изпратете като плаща-
не над минимума по кредитните си кар-
ти. След като изплатите кредитните си 
карти, започнете да влагате в 401(к) по-
вече от 6% от заплатата си. Или още по-
добре – отворете си Roth IRA сметка.

Да вземете пенсионен чек от Соци-
алноосигурителната администрация 
на 62 г. или да започнете да теглите от 
личните си пенсионни спестявания?

Ако започнете да получавате социал-
ноосигурителен чек на 67 г. – пълната 
пенсионна възраст за всеки, роден след 
1959 г. – а не на 62 г., месечният ви чек ще 
бъде 30% по-голям. Само помислете кол-
ко трудно би било да получите възвръща-
емост от 30% на която и да било инвес-
тиция, без да предприемете значителен 
риск. Ако не можете да работите на пълно 
работно време, опитайте се да намерите 
работа на половин работно време меж-
ду 62 и 67 г. Ако единствената ви алтерна-
тива е да започнете да теглите от лични-
те си пенсионни спестявания, по-добре е 
да направите това, докато навършите 67 
г., отколкото да вземете чек от социално-
осигурителната администрация.

XНяколко съвета как може да избегнете по-голямото финансово зло

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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„Рискувам много, но нямам 
избор“, така Тера Томас об-
общава решението си да 
предприеме „наемна стач-
ка“ като част от зараждащо-

то се движение в САЩ, пише френският 
вестник Le Figaro.

„Нямам доходи. Изборът е да дам по-
следните си спестявания на собствени-
ка на жилището ми, който притежава 
компания с приходи за милиони, или 
да запазя парите, за да ям и да плащам 
здравната си застраховка“, казва жител-
ката на Оукланд, цитирана от Investor.

Томас е самоосигуряващо се лице и 
работи като цветарка за специални съ-
бития, предимно сватби. Тя зависи из-
цяло от възстановяването на икономи-
ката, за да си върне доходите. Отказът 
да плати наема от 833 долара „е въпрос 
на разум и на оцеляване“, категорична е 
Томас.

Само за три седмици близо

20 млн. американци 
подадоха заявления за 
безработица

Принудителното спиране на иконо-
миката, с цел овладяване на разпрос-
транението на коронавируса, има дра-
матични последици в страната, където 
много хора с дългове живеят в несигур-
ност.

Някои дребни собственици предла-
гат отлагане на плащанията. А много 
градове и щати, сред които и Калифор-
ния, приеха укази, забраняващи прину-
дителното изгонване на наематели от 
жилището им, засегнати от свързаната с 
коронавируса криза. Но след отмяната 
на блокадата мораторумът ще бъде пре-

кратен и наемателите ще трябва да пла-
тят или да напуснат имота.

„Хората ще натрупат дългове по вре-
ме на блокадата и когато тя приключи, 
ще полагат усилия да плащат кредити-
те си, вместо да продължат живота си 
и да се посветят на бъдещето си“, гневи 
се Хилари Ронен, общински съветник в 
Сан Франциско.

„Това само ще забави възстановява-
нето, няма никакъв смисъл“, допълва 
тя. Заедно с други общински съветници 
тя призова губернаторът на Калифор-
ния, Конгресът и президентът Доналд 

Тръмп да отменят наемите и да предос-
тавят помощи за плащането на ипотеч-
ните кредити на собствениците на имо-
ти.

Планът за стимулиране на американ-
ската икономика, приет във Вашинг-
тон, предвижда предоставянето на че-
кове от 1200 долара, които ще получат 
бедни домакинства и представители 
на средната класа. В повечето случаи 
обаче те няма да стигнат за покрива-
нето на фиксираните разходи, особено 
за свръхвисоките наеми на жилища в 
градовете. В Сан Франциско „средният 

наем на едностаен апартамент достига 
3700 долара на месец. Това е неприлич-
но“, възмущава се Ронен.

Около 2000 души са се ангажирали

да не плащат 
следващия си наем

пред Съюза на калифорнийците за оп-
равомощаване на общността (ACCE), 
една от асоциациите, които инициират 
движението и предоставят правна по-
мощ на стачкуващите. „Стачката ще ус-
пее, ако в нея се включат милиони хора“, 
отбелязва Фредерик Джоузеф, основа-
тел на маркетингова агенция.

Жителят на Ню Йорк отправи широк 
призив за дарения в помощ на изпадна-
ли в затруднения семейства, за да пла-
тят основните си разходи. От началото 
на кризата той вече е събрал и раздал 
170 хил. долара. Той също поиска от гу-
бернаторите да отменят наемите, защо-
то „при всички случаи хората няма да 
могат да платят“.

„Някои се впуснаха в престъпна дей-
ност. В най-добър интерес на местни-
те власти е да предприемат действия 
сега“, изтъква Джоузеф.

Безработните американци 
в „стачка срещу наема“
XМоже ли милиони да спрат да плащат наемите на жилищата си

Снимкa: Pixabay

https://ordtrans.com/
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C
OVID-19 предизвика иконо-
мическото забавяне, кое-
то срещаме в цялата стра-
на днес, и мнозина се питат 
дали жилищният пазар е 

в затруднение. За тези, които помнят 
2008 г., е логично да си зададат този въ-
прос.

Много от нас тогава изпитаха финан-
сови затруднения. Много останаха без 

работа и загубиха домовете си по вре-
ме на Голямата рецесия от 2007 г. - тази, 
която започна с жилищна и ипотечна 

криза. Днес обаче сме изправени пред 
съвсем различно предизвикателство: 
външна здравна криза, която ни нака-

ра да сложим „пауза“ на икономиката в 
почти всички части на страната и света.

Нека разгледаме пет основни неща, 
които знаем за днешния пазар на жи-
лища, които бяха различни през 2007 г.

Когато разгледаме оценката във ви-
зуалното изображение ф. №1, има го-
ляма разлика между 6-те години преди 
жилищата криза от 2007-а и последните 
6 години до днес. Водейки до катастро-
фата, която преживяхме преди, ние 
имахме много по-висока оценка на жи-
лища в САЩ, отколкото виждаме днес. 
Всъщност най-високото ниво на оцен-
ка в последно време е под най-ниско-
то ниво, което видяхме, че ни доведе 
всъщност до катастрофа преди около 
13 години. Цените се повишават напо-
следък, но не със скоростта, с която се 
покачваха тогава, когато бяхме в „бало-
на“ на скъпите жилища. Банките си нау-
чиха урока и не позволиха на пазара да 
диктува неконтролируемо.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Мислите си, че това е следващата 
жилищна криза? Помислете пак!
XВижте пет основни показателя за днешния пазар, които бяха различни през 2007 г.

ЦЕННОСТ НА ИМОТА: 
Годишно поскъпване на имотите

6 години преди последната 
жилищна криза

Последните 6 години към 
днешна дата

ф. №1

Ф.№1-1

Ф.№1-3

Индексът за наличност на ипотечен 
кредит е месечна мярка от Асо-
циацията на ипотечните банке-

ри, която измерва нивото на трудност за 
осигуряване на заем. Колкото по-висок 
е индексът, толкова по-лесно е да полу-
чите заем; колкото по-нисък е индексът, 

толкова е по-трудно. Днес ние не сме 
близо до нивата, наблюдавани преди 
катастрофата на жилищата, когато беше 
много лесно да получите одобрение за 
ипотека. След срива обаче стандартите 
за кредитиране се затегнаха и останаха 
по този начин водещи до днес. Ф.№1-1

Графиката показва Ф.№1-3 разлика-
та в това как хората са имали дос-
тъп до собствения капитал на домо-

вете си днес в сравнение с 2007-2008 г. 
Тогава потребителите добиват капитал 
от домовете си (чрез рефинансиране 
на парични средства) и го използват за 

финансиране на техния начин на живот. 
Тогава такъв капитал се отпускаше из-
куствено, тоест оценяваха се жилищата 
на много по-скъпо, отколкото всъщност 
бяха. Днес потребителите третират ка-
питала в домовете си много по-предпаз-
ливо.

Ф.№1-2

Една от причините за жилищната ка-
тастрофа през 2007-2008 г. беше 
свръхпредлагането на жилища за 

продажба. Днес, както е показано на 
следващото изображение Ф.№1-2, виж-
даме много по-различна картина. Ня-

маме достатъчно жилища на пазара за 
броя на хората, които искат да ги купят. 
В цялата страна разполагаме с инвентар 
от по-малко от 6 месеца. Недостиг на до-
мове за заинтересовани купувачи все 
още съществува.

Днес 53,8% от домовете в цялата 
страна имат най-малко 50% собст-
вен капитал, тоест са поне напо-

ловина изплатени. През 2008 г. собстве-
ниците на жилища ги напускаха, защото 
дължаха повече от това, което всъщ-
ност струваха техните домове. С прите-
жанието на собствен капитал сега има 
много по-малка вероятност да изоста-
вят домовете си, защото имат какво да 
губят.

В заключение, кризата COVID-19 сега 

предизвиква различни предизвикател-
ства в цялата страна и света, които са 
различни от тези, с които се сблъскахме 
през 2008 г. Тогава имахме жилищна 
криза, днес сме изправени пред здрав-
на криза. Това, което сега знаем, е, че 
жилищата са в много по-силна позиция 
днес, отколкото бяха през 2007-2008 г. 
Вече не е център на икономическото 
забавяне. По-скоро може да бъде точно 
това, което ни помага да се извадим от 
кризата по-бързо.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ДОМАШЕН“ КАПИТАЛ, ЧРЕЗ РЕФИНАНСИРАНЕ

БРОЙ ДОМОВЕ ЗА ПРОДАЖБА:
Наличност на жилища за продан в месеци

Период на „Балон“ 
пазар 868,7

Днес  
152,10

от всички 
домове 

в САЩ се 
изплащат 

поне 
50% или 

повече

Днес

Преди 

Година Година 

Общо Общо

Долари Долари

Пазар на 
купувач

Пазар на 
продавач

Сега

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ:  
Ипотечен индекс (за възможно даване на заем)

Рефинансиране с кеш и вземане нова ипотека срещу кеша,  
натрупан при изплащането на имота до момента

НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛ В СОБСТВЕНИЯ СИ ДОМ
(ИЗПЛАТЕНА ГЛАВНИЦА ДО МОМЕНТА)

37% 
са напълно 
изплатени

26,7%
са изплатени на 

поне 50% или 
повече
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Рухването на пазара на петрол: 
Ще ни подаряват ли гориво?

П
аниката с цените на петрола 
по американските борси в 
понеделник доведе до без-
прецедентните минус 37.63 
долара за барел с достав-

ка през май. Във вторник сутрин цената 
се върна над нулата, но пак остава под 
2 долара. Очакванията са да продължи 
да се вдига, но има ли гаранция, че спа-
дът няма да се повтори. И какво означа-
ва това за реалния свят - този извън тър-
говията с фючърси?

Защо е цялата паника
Основната причина е, че търсенето на 

горива и петрол се свива с такова бяс-
но темпо, че производителите са готови 
да плащат на търговците да съхраняват 
добитото само и само да се отърват от 
него, за да не задръстят производстве-
ния процес. Търговците обаче не искат 
петрола, защото никой не го иска, и се 
натоварват допълнително с разходи за 
складирането му. Депата в САЩ бързо се 
пълнят и се твърди, че в средата на май 
там няма да има свободни обеми. Стра-
тегическият резерв на страната най-ве-
роятно ще даде под наем част от неза-
пълнените хранилища, но не е сигурно, 
че и това ще помогне. Доставките за юни 
все още се търгуват над 20 долара за ба-
рел, но ако няма бързо решение на про-
блема, и те ще тръгне бързо надолу.

Какво означава 
това за потребителите

Не е задължително това събитие в 
САЩ да доведе до рухване и на цени-
те в бензиностанциите, казва за „Рой-
терс“ Том Клоуза, анализатор в Oil Price 
Information Services, цитиран от „Днев-
ник“. „Ще продължим да наблюдаваме 
понижаване през май на цените за бен-
зин, дизел и самолетно гориво, но не 
бързайте да стигате до заключение, че 

на бензиностанциите някой ще ви пода-
рява гориво само заради невероятното 
рухване от понеделник.“ По негови из-
числения през май едно типично аме-
риканско семейство ще си спести бла-
годарение на по-ниските цени около 
150 - 175 долара разходи за гориво. Но 
също толкова няма да влязат и в петрол-
ния сектор по цялата верига. Което по-
вишава напрежението в нея, някои ще 
фалират и дори потребители тайно да се 
надяват някой да бъде принуден да им 
подарява гориво, всъщност бензинос-
танцията му вече ще е затворила, а пе-
тролът да се е насочил към пазари - на-
пример тези в Азия - които вероятно ще 
се възстановят по-рано.

Какво означава 
за авиокомпаниите

Те и без това тежко са закъсали за 
средства в брой, така че поевтиняване-
то ще направи по-евтино оперирането 
на полети. Самолетите им летят - ако из-
общо летят - почти празни. Но шокът от 
понеделник показва ясно едно - пазарът 
изобщо не ги брои за решаващ фактор в 
момента. Никой не очаква сериозно ско-
ро да се подновят достатъчно полети, за 
да се усети чувствително по-високо тър-
сене на самолетно гориво.

Какво означава за 
възстановяването 
на икономиките

Инвеститори и анализатори се опит-
ват да изяснят кои са механизмите в пе-
тролната и борсовата търговия, предиз-
викали безпрецедентното рухване от 20 
април. Но други разширяват рамката с 
проблемите на икономиката. Близо 30 
млн. барела петрол са складирани за по-
следните не повече от 3 месеца (т.е. гло-
балното търсене е намаляло с 30%) и ще 
са нужни месеци този обем да бъде из-
ваден от депата дори при оптимистичен 
вариант с бързо рестартиране на иконо-
миката.

Какво означава 
за петролните компании

На първо място, че в понеделник на 
практика пазарът каза, че - поне за мо-
мента - не знае колко струват те. Петрол-
ните компании могат просто да изчакват 
момента, в който брокерите ще решат, 
че от дейността им може да се пече-
лят пари. Най-вероятно той ще настъпи 
бързо и печелившите ще са тези, които 
е имало къде да съхраняват петрола си. 
Поне докато не отворят отново компа-
нии, ресторанти, авиопревозвачи, кру-
изни линии и всички, които помагат да 
се пътува и търсят гориво. Дотогава ще 
се качват само акциите на компании за 
онлайн пазаруване и куриерски достав-
ки.

Ако събитието от понеделник се пов-
тори отново и отново, петролният сек-
тор - от добиващи през преработващи 
до продаващи компании - ще се окаже в 
болезнен недостиг на средства, оборот-
ни и за капиталови инвестиции. Много 
фирми от този сектор в САЩ ще фали-
рат, рафинерии може да затворят, а под-
новяването на работата им не е толко-
ва лесно, колкото си мислят повечето 
хора. Дългосрочният ефект за инвес-
тиции в проучване на нови и доразра-
ботване на известни находища, в по-
ръчките за танкери и поддръжката на 
терминали може да промени целия мо-
дел на този сектор.

XНяколко отговора на въпроси какво означава за света безпрецедентната ситуация

https://cabinetleader.com/
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АЛЕКСАНДЪР ФРОЙНД
„Дойче веле“

В 
битката срещу новия коро-
навирус медици по цял свят 
тестват отдавна известни ле-
карства. Целта: да се установи 
дали помагат срещу Ковид-19. 

Едно от тях е медикаментът срещу ма-
лария „Резохин“, чиято основна активна 
съставка е хлорохин.

След лабораторни изследвания и две 
клинични изпитания, проведени в Ки-
тай и Франция, но с малък брой участни-
ци, се твърдеше, че хлорохинът блокира 
размножаването на новия коронавирус 
в клетъчните култури, поради което мо-
жел да се използва и при пациенти с Ко-
вид-19.

Въпреки наличието на риск от възмож-
ни странични въздействия, и на много 
други места започнаха клинични изпита-
ния с тази вече известна субстанция.

Печалният опит 
на Бразилия

В Бразилия обаче бързо стана ясно 
колко рисковано може да се окаже при-
лагането на висока доза хлорохин. Осо-
бено когато тази съставка е комбини-
рана с антибиотика „Азитромицин“ или 
други медикаменти. Там в рамките на из-
следване за ефикасността на хлорохин в 
битката срещу новия вирус починаха 11 
пациенти. Те са получили тежки аритмии 
и увреждания на сърцето. В изследване-
то, финансирано от бразилската държа-
ва, трябваше всъщност да участват до 
440 пациенти, но сега то бе предсрочно 
прекратено.

Медикаментите за малария обикнове-

но се прилагат с ниска дозировка и само 
за няколко дни. В Бразилия обаче дозата 
е била по-висока от тази, която са препо-

ръчвали китайските здравни власти, как-
то и Американският център за контрол и 
превенция на заболяванията. Резултатът: 
11 жертви в Бразилия на шестия ден от 
изследванията.

При това учени от списанието на Ка-
надската медицинска асоциация са от-
правили предупреждения към бра-
зилските медици, че комбинацията от 

хлорохин и антибиотика „Азитромицин“ 
предизвиква аритмия, хипогликемия 
(спадане на кръвната захар), безпокой-
ство и обърканост, а при висока дози-
ровка - епилептични пристъпи, кома и 
дори инфаркт.

Болните от Ковид-19 като 
опитни зайчета?

Сега предстои да се изясни дали в Бра-
зилия съзнателно са игнорирали всички 
предупреждения за опасната комбина-
ция от лекарствата и високите дозиров-
ки, или нещастието е причинено поради 
небрежност.

Новината за смъртта на пациентите 
в Бразилия дойде малко след като два-
ма френски лекари предизвикаха вълна 
от възмущение в цял свят. В телевизион-
на дискусия те твърдяха, че Африка била 
подходяща като гигантска опитна лабо-
ратория за тестването на нови ваксини 
срещу коронавируса. По същия начин 
се било процедирало и по време на епи-
демията от СПИН. Тази крайно расист-
ка теза предизвика гнева на хора от цял 
свят.

При всяко ново лекарство или вакси-
на са необходими клинични изпитания. В 
тях обикновено участват между 100 и 500 
доброволци. В повечето страни по света 
е необходимо кандидатите да са дали из-
рично писмено съгласие за участие, а 
лекарите са длъжни подробно да ги ин-
формират за всички възможни рискове и 
странични влияния.

Новият коронавирус: 
Смърт след хлорохин
X11 пациенти починаха при изследване 

на ефективността му срещу Covid-19

Пациентка в Бразилия

Снимкa: „Дойче веле“

Американската актриса от българ-
ски произход Рита Уилсън раз-
кри в интервю, че по време на 

лечението й от Ковид-19 е приемала 
противомаларийното лекарство хло-
рохин и е получила силни странични 
ефекти от него.

Евтиният медикамент и по-слабо 
токсичното му производно хидрокси-
хлорохин са възхвалявани от прези-
дента на САЩ Доналд Тръмп в борбата 
срещу коронавируса, въпреки че още 
не са утвърдени като лечение за при-
чиняваната от него болест Ковид-19. 
Рита Уилсън и съпругът й, актьорът Том 
Ханкс, бяха хоспитализирани в Австра-
лия в началото на март, след като да-
доха положителни проби за заболява-
нето. По думите на актрисата и певица 
Ханкс е имал по-леки симптоми.

В интервюто си за предаването „Тази 
сутрин“ по Си Би Ес преди дни Уилсън 
разказва, че е проявила вирусни симп-
томи през първите няколко дни, вклю-
чително умора, болки и температура с 
„втрисане, каквото не съм имала нико-
га досега“.

Рита Уилсън допълва, че е започнала 
да приема противомаларийния меди-
камент около деветия ден.

„Известно ми е, че хората говорят за 
това лекарство. Аз лично мога да кажа, 
че не знам дали медикаментът е по-

действал, или просто е дошло времето 
треската ми да премине. Тя наистина 
отмина, но хлорохинът имаше ужасни 
странични ефекти. Постоянно ми се га-
деше, имах световъртеж, не можех да 
ходя, усещах мускулите си твърде сла-
би. Мисля, че хората трябва да бъдат 
много внимателни с това лекарство. 
Всъщност не знаем дали е от полза в 
този случай“, споделя Рита Уилсън.

И Уилсън, и Ханкс са дарили кръв, за 
да подпомогнат изследването на виру-
са.

За страничните ефекти 
от хлорохина от първо лице

Рита Уилсън

Снимкa: wikimedia

http://firstchicagoplumbing.com/
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Новият коронавирус: 
Смърт след хлорохин

https://lionbg.net/
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Кралица Елизабет II  
стана на 94 години

Кралица Елизабет Втора - най-дъл-
го властвалият британски монарх, 
стана на 94 години във вторник. 

Кралицата, възкачила се на британския 
престол преди повече от 68 години, се 
отказа от публични събития на фона на 
карантината в страната, целяща да огра-
ничи разпространението на новия ко-
ронавирус. Отменен бе и традицион-
ният военен парад с оръдейни салюти, 
който всяка година се провежда пред Бъкингамския дворец.

Белгия с траен спад на 
жертвите от Covid-19

Белгия съобщи, че в страната се 
наблюдава трайно намаление на 
смъртните случаи от Covid-19. За 

последното денонощие новите жерт-
ви на болестта са 170, а новоприетите 
в болница са 172. Досега починалите 
от новото заболяване в Белгия са 5998 
души. Властите отбелязват, че под поло-
вината от жертвите са издъхнали в бол-

ница, а останалите са починали в домовете за стари хора. В страната очакват по-
степенно прекратяване на карантината.

Рязък скок на заразените  
с коронавирус в Русия
Русия установи 5642 случая на коро-

навирус за последните 24 часа във 
вторник, с което общият им брой в 

страната достига 52 763.
Жертвите на Covid-19 за последното 

денонощие са 51 души, а общо почина-
лите са 456. Оздравелите към момента 
са 3873.

Случаите на коронавирус в Русия за-
почнаха рязко да се покачват този месец, въпреки че преди това в страната се 
съобщаваше за много по-малко заразени в сравнение със Западна Европа.

Пандемията отмени и 
Октоберфест в Германия

Популярният германски фестивал 
на бирата Октоберфест бе отме-
нен заради коронавируса. Под-

готовката за най-големия бирен фести-
вал в света, провеждан всяка година в 
баварската столица Мюнхен, този път 
бе изпълнена с несигурност. В Германия 
обществените мероприятия през идни-
те месеци са забранени заради заплаха-
та от коронавируса. Тазгодишното 187-о 
издание на Октоберфест трябваше да се 
състои от 19 септември до 4 октомври.

Covid-19 в тръбопроводната 
система на Париж
Следи от Covid-19 бяха откри-

ти в тръбопроводната система 
на Париж, пише Le Monde. Тези 

тръби са построени още през 19-ти 
век, а водата се използва за чистене 
на улиците и фонтаните. Кметство-
то на френската столица реши да се 
обърне към министерство на здраве-
опазването, така че водата бързо да 
бъде спряна. Градските власти успо-
коиха парижани, че тръбите, доста-
вящи питейна вода за града, са чисти.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Р
ъкавиците за еднократна упо-
треба, наравно с предпазните 
маски, вече са навсякъде. Хо-
рата по целия свят ги носят на-
вън в опит да избегнат близка 

среща с опасния коронавирус. Носят ги 
и продавачите в магазина, фармацевтите 
в аптеките, шофьорите в градския транс-
порт...

Експерти обаче предупреждават, че 
схващането, че еднократните ръкавици 
предпазват, е не само грешно, но и дори 
опасно. И изброяват няколко причини за 
това.

Докосване на лицето 
с ръкавици

Инфекцията от коронавирус може да 
стигне до нас не само когато сме близо 
до някой, който кашля и киха. Тя може да 
попадне в организма ви, като докоснете 
нещо, върху което има патогени, и след 
това докоснете лицето, очите, носа или 
устата си.

Дори и да сте с ръкавици, това не ви 
предпазва от докосване на лицето, макар 
носенето им да служи като подсещане за 
мнозина да не го правят. Най-често това 
се случва несъзнателно и ефектът е съ-
щият като това да докоснете лицето си с 
голи, неизмити ръце.

Дори да посегнете към мобилния си те-
лефон или в джоба на панталона си с ръ-
кавици за еднократна употреба, все още 
можете да разпространите патогените 
върху голяма площ, без да забележите. За 
вируса е без значение дали влиза в тялото 
от гола ръка или ръкавица за еднократна 
употреба през лицето.

Материалът, от който 
са направени

Въпреки че ръкавиците за еднократ-
на употреба се носят в лекарските каби-
нети, те защитават ръцете само от грубо 
замърсяване като кръв или други телесни 
течности. Те могат да предпазят от зара-
зяване с бактерии и вируси само за много 
кратко време.

Това е така, защото материалът на ръка-
виците за еднократна употреба - най-чес-
то винил, латекс или нитрил, всъщност е 
порест и колкото по-дълго ги носите, тол-
кова по-лесно е патогените да проникнат 
в предполагаемия защитен слой.

Това е една от причините медицински-
ят персонал внимателно да почиства и 

дезинфекцира ръцете си след употреба 
на ръкавици за еднократна употреба. Ръ-
кавиците за еднократна употреба изрич-
но не заместват тези хигиенни правила, 
посочва Deutsche Welle.

Д-р Амеш Адаля, старши учен в Центъ-
ра за здравна сигурност на Джон Хопкинс, 
предупреждава и че латексовите ръкави-
ци могат да се скъсат много лесно. Пред 
NBC News тя казва, че ръкавиците не са 
направени така, че да издържат на еже-
дневно ползване. Особено когато става 
дума за работа с топли продукти, газ и др.

Изпотяване на ръцете
Ръкавиците за еднократна употре-

ба могат да увеличат риска от инфекция, 
защото кожата започва да се поти много 
бързо под тях. Такъв топъл и влажен кли-
мат е идеална среда за бактерии и вируси 
от всякакъв вид.

„Спрете да носите медицински ръка-
вици на публично място! Това е хиги-
енна бъркотия в големи мащаби. Под 
ръкавицата бактериите щастливо се раз-
множават в топло и влажно пространство. 
И след като ги свалите, без дезинфекция, 
имате цяла колонизация от бактерии по 
ръцете си“, предупреждава в профилите 
си в Twitter и Facebook германският лекар 
Марк Ханефелд, цитиран от webcafe.

Подкрепя го и белодробният лекар и 
интернист д-р Йенс Матюс. В интервю 
за германската медия SWR3 той опреде-
ля ръкавиците за еднократна употреба 
като „зародиш“ за коронавирус. Според 
него те не само че не предлагат защита, 
но дори са контрапродуктивни. За много 
кратко време ръкавицата за еднократна 
употреба натрупва много повече бакте-
рии на повърхността си, отколкото току-
що измита ръка.

Затова от Центъра за контрол и превен-
ция на заболяванията (CDC) препоръчват 
всеки път, когато махнете ръкавиците си, 
да миете ръцете си.

Има определен начин 
на сваляне

Друг лекар предупреждава, че има оп-
ределен безопасен начин за сваляне на 
ръкавиците, за който медицинският пер-
сонал обикновено е обучен. Затова и 
проф. д-р Оян Асадян от Австрийското 
дружество за болнична хигиена и кон-
трол на инфекциите не препоръчва носе-
нето на ръкавици за еднократна употреба 
в ежедневието от медицински необучени 
хора.

„Изисква се знание и практика как да 
се свалят по такъв начин, че всички при-
лепени към тях микроорганизми да оста-

нат върху самите ръкавици и да не се раз-
несат по ръцете, китките или ръкавите“, 
обяснява специалистът по инфекциозни 
болести в интервю за специализираното 
списание p¢egen-online.de.

Изхвърлят се погрешно
Всеки, който все още иска да използва 

ръкавици за еднократна употреба, трябва 
и да ги изхвърля правилно след това, а не, 
както за съжаление често се наблюдава в 
момента - просто да се оставят небрежно 
или в масовия боклук.

Безсмисленото изхвърляне на използ-
вани ръкавици за еднократна употреба 
или умишленото оставяне в колички за 
пазаруване е не само небрежно, но и ан-
тисоциално, алармират експерти.

От германския институт „Робърт Кох“ 
препоръчват ръкавиците да се изхвърлят 
по същия начин, както се изисква за мас-
ките за лице - грижливо поставени в тор-
бичка, която след това се завързва и едва 
тогава се хвърля в боклука.

Нужно ли е въобще 
носенето на ръкавици?

Според експертите ръкавиците за ед-
нократна употреба може да се ползват 
внимателно единствено при грижа за 
някой, който има доказана инфекция от 
COVID-19, особено ако боравите с дрехи-
те им или почиствате повърхности в дома 
на болния. Веднага след това носенето им 
вече не е необходимо. И отново - важно е 
как се свалят и изхвърлят.

Хората, които искат да защитят себе 
си и своите близки хора от коронавирус, 
трябва по-скоро да следват познатите 
вече защитни и хигиенни мерки и да из-
бягват ръкавиците за еднократна употре-
ба. Или просто да измиват старателно със 
сапун и да дезинфекцират добре ръце-
те си, да пазят дистанция и да си стоят у 
дома.

А много подробни инструкции за пра-
вилната употреба на еднократни ръкави-
ци дава в Twitter ученият д-р Джекклин 
Гил. Те, в общи линии, включват изброе-
ните по-горе предупреждения.

Ръкавиците за еднократна 
употреба могат да бъдат опасни

XНосенето им не предпазва от коронавируса, предупреждават експерти
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ЦЗИН СЮАН ТЪН
Франс прес

Ф
ризьорският салон е отво-
рил врати, но клиентите ги 
няма: макар кошмарът на 
коронавируса да приключи 
в Ухан, животът все още не 

се е върнал към нормалното в китайския 
град, откъдето започна да се разпростра-
нява Ковид-19.

В своя салон с празни кресла А Пин оч-
аква с нетърпение отново да работи, след 
като 11-милионният град в Централен Ки-
тай вече излезе от 76-дневната каранти-
на.

Страхът от вируса обаче, който отне 
живота на над 2500 души в града, все още 
не е изчезнал.

„След като хората отново излязоха на-
вън, заразата може да се завърне. Много 
ме е страх от това“, признава 43-годишни-
ят фризьор.

Макар жителите на Ухан да могат от 
вчера да излизат от града си, училищата 
остават затворени, ресторантите прода-
ват храна само за вкъщи, а десетки жи-
лищни квартали трябваше отново да бъ-
дат поставени под карантина.

В целия град жителите трябва да гене-
рират на мобилните си телефони зелени 
Кю Ар (QR) кодове, с които да доказват, че 

са в добро здраве.
Без такъв код е невъзможно да из-

лезеш навън, да ползваш обществения 
транспорт и да имаш достъп до повечето 
обществени места.

Като резултат, улиците продължават да 
са пусти, а завръщането към нормалния 
живот изглежда още далечно.

За търговците като А Пин е изключи-

телно важно това завръщане да стане 
бързо. Фризьорът платил през януари на-
ема си за три месеца напред, точно преди 
въвеждането на карантината, и ще тряб-
ва през идните дни да плати следващата 
вноска.

„Давате ли си сметка? Платих 15 000 
юана (близо 2000 евро) наем, без да съм 
имал и един клиент“, оплаква се той.

Отново под карантина
В цял Китай хората продължават да из-

лизат навън с маски на лицата, но живо-
тът започва постепенно да се нормали-
зира.

В Ухан обаче властите изглежда се 
страхуват от нова вълна на епидемията 
заради отмяната на карантината.

По тази причини кметството нареди 
карантина да бъде въведена отново в 70 
жилищни квартала от общо 7000 в Ухан, 
след като бяха регистрирани случаи на 
хора, болни от Covid-19, които обаче не 
проявяват симптоми.

Министерството на здравеопазване-
то започна в началото на този месец да 
включва тези случаи в данните си за зара-
зени с новия коронавирус. Жителите из-
глеждат ужасени от мисълта епидемията, 

появила се в града им в края на миналата 
година, да се завърне.

В малкия си магазин 59-годишната тър-
говка г-жа Чжоу обяснява, че жителите на 
града се страхуват дори да ходят на пазар 
и предпочитат доставките по домовете.

Тя самата признава, че се страхува да 
върви из града. Излиза само когато й се 
налага и винаги е облечена със защитно 
облекло, маска и ръкавици.

„Сегашният момент наистина е труден. 
Познавам хора, които се заразиха. Наис-
тина е страшно“, казва тя.

Макар автомобилното движение да бе 
възстановено вчера с пускането на авто-
бусите и такситата, много магазини оста-
ват затворени, а достъпът до много мес-
та продължава да е ограничен с бариери.

„Блокадата все още не е вдигната, не и 
в жилищните квартали. Няма голяма про-
мяна“, обобщава Чжоу.

Трудно завръщане
Ежедневният брой на новите заразява-

ния в Ухан спадна на практика до нула в 
Ухан, но не всички вярват на официални-
те статистики в една страна, чиито власти 
бяха обвинени, че са реагирали бавно в 
началния етап на епидемията и че дори 
са се опитали да заглушат първите сигна-
ли за нея в края на декември.

Много от жителите не могат да изля-
зат от домовете си, защото не разполагат 
с необходимия Кю Ар код: мобилните им 
телефони правят възможно проследява-
нето на движенията им и да се разбере, че 
живеят в райони с висок риск или че са 
преминали през такива.

Това пречи на хиляди пътуващи работ-
ници да стигат до индустриализираните 
региони в Южен и Източен Китай, където 
са работните им места. Това води до загу-
ба на доходи за много семейства в Ухан и 
в крайна сметка, за целия град.

Когато се връщат на работа, „герои-
те“ от Ухан, както ги нарича официалната 
пропаганда, често са поставяни под дву-
седмична карантина. А в Шанхай и Гуанч-
жоу потребителите на интернет не се ко-
лебаят да изразят недоволството си от 
завръщането на тези хора, които са по-
тенциално заразени с вируса.

В Ухан: Фризьорският салон 
е отворен, но клиенти няма
XМакар и кошмарът с коронавируса да приключи, животът в града е далеч от нормалното

Снимки: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


22 - 28 април 2020 г. 29

https://axz53.app.goo.gl/radio


22 - 28 април 2020 г.30

 блог

Две крачки пред строя, ако обичате.
Гошо - тук!
Иван - тук!
Пешо - тук!
Всички сме тук освен геройски загинали-

те. Или недотам геройски загиналите.
Всички сме тук и се броим всеки път, ко-

гато някой си отиде.
И бройката все излиза. Все сме достатъч-

но.
Достатъчно, за да продължим да се пра-

вим, че сме смислени, че сме умни, че дър-
жим света в свои ръце и че сме отговорни, 
зрели, смислени...

Хайде да се преброим.
А после да произнесем реч за загинали-

те. Па да си ръкопляскаме, защото речта е 
силна, яка, показва ни и нас в добра свет-
лина.

Знаете ли, преди време си отиде поетът 
Христо Фотев. Онзи велик бургаски поет, 
написал стихове, които всички познаваме:

„Господи, колко си хубава!
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави...“
А знаете ли, че поетът Христо Фотев - съ-

щият този велик български поет - си отиде, 
осъден за неплатен телефон от БТК?

Или това, викате, е друга тема? Тя не ка-
сае стиховете и освен това не ни касае нас 
по никакъв начин?

А помните ли големия пианист Васил 
Пармаков? Изключително талантлив музи-
кант и писател.

Ето ви един негов статус:
„Лакеи сте вие, музикантите. Кочияши. 

Камериери. Прислуга. Марш бързо на ма-
сата на слугите. Кокалче ви подхвърлят. Ко-
ричка хлебец. С костилки ви замерят. С ог-
ризки. Търпиш, братко. Усмихваш се...“

Помните ли певеца Борис Годжунов?
Той вземаше пенсия от 220 лева и почина 

малко след като държавата от срам му даде 
пенсия „за особени заслуги". Същата, която 
- пак според същата държава - не заслужа-
ваше например Маргарита Хранова?

Знаете ли, мога до утре да ви разказвам 
за хора, които са ни формирали. И които 
умряха в мизерия. Или пък - напълно заб-
равени от нас.

Пиша този текст, защото вчера, като в 
някаква пиеса на абсурда, се простихме с 
журналиста Милен Цветков.

И изведнъж с удивление констатирахме, 
че Милен е наша пътеводна светлина. Че 
всички стоим зад него и че го обичаме.

Да де, ама обичахме ли го?
Седя и гледам Нова телевизия.
По Нова телевизия, в сутрешния блок, го-

ворят за Милен. За това колко голям нова-
тор е, за това какво е направил и каква сле-
да е оставил.

А бе, мамка му, само аз ли виждам едно 
гротескно предаване, в което телевизия-
та, която свали от екран Милен, въпреки че 

той бе едно от най-емблематичните й лица, 
днес изведнъж му се обяснява в любов.

Постмортем.
Гледам колко хора пишат добри думи за 

него.
А кой от тези „добри хора“, мама му ста-

ра, се сети за Милен в последните години?
Някой обади ли му се, някой взе ли го, за 

да прави това, в което е най-добър - да пра-
ви своята си особена журналистика, тър-
сейки гласа на обикновения, смачкан от 
живота човек?

Знаете ли...
Живеем в страната на мъртвите герои.
Ние сме готови да обикнем всеки, стига 

да не е жив. Защото докато е жив, никой не 
може да бъде наш герой.

Живеем в страна, в която сме силни в 
епитафиите. В надгробните слова.

А обричаме смислените, ценни и непод-
купни хора на смърт. На забрава.

Ние сме страната на вечерните провер-
ки.

Излизаме на плаца и се броим. После 
дръпваме една реч, спускаме знамето и с 
прегракнал от некачествен алкохол и пее-
не на чалга гласове изпяваме химна.

Ние сме страната на мъртвите герои.
Хайде да се преброим.
Милен вече го няма.
Свободният телевизионен ефир също от-

давна е спомен.
В телевизиите ходят само 10 политици, 

от които ми се повръща.
Гражданското общество е сведено до ня-

колко до болка втръснали НПО артисти, а 
изкуството - то е сведено до Тита, Гери Ни-
кол, Луна, Вуна, Куна, Пена и АзисТ.

Всичко това е така.
Но къде бяхме ние?
Къде бяхме, докато губехме един по един 

героите си, на които дори не позволихме 
да са герои?

Кой ще е следващият? И каква ли пре-
красна реч ще напишем за погребението 
му?

Пиша това и се сещам за един колега - пи-
аниста Михаил Славов (Милчо) - легенда в 
музикалните среди.

Човек, който бе направил интеграли на 
Моцарт, Бетовен, Брамс, Шуман.

Умря без ток, без никакви средства, а 
най-голямата му мъка, казваха, била, че 
няма пиано, на което да свири. Пускали го 
чат-пат в Музикалната академия, защото 
без средства и ток издържал, но без музи-
ка - не.

Знаете ли, че в момента, в който Милчо 
си отиде, прочетох за него толкова статуси, 
че ако половината от написалите статусите 
му бяха подали ръка, сигурно сега нямаше 
да пиша поредния in memoriаm...

Хайде да се преброим.
Повечето така или иначе сме тук.
И много ни бива да пишем надгробни 

слова.
Ще напишем нещо за Милен и с това ще 

изпълним своя граждански дълг.
Питате кои са убийците на Милен ли?
Аз, противно на мнозина, днес няма да 

посоча дрогирания младеж.
Защото убийците на всичките ни герои 

сме ние.
Ние, които не ценим читавите хора.
Ние, които не отдаваме дължимото на 

тези, които го заслужават.
Хайде да се преброим.
Пешо - тук!
Гошо - тук!
Странно... толкова много хора... а толкова 

малко смисъл...

ВЕНЦИ МИЦОВ

Страната на 
мъртвите герои

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

Страната на 
мъртвите герои

„За семейните мъже 
кризата ще настъпи, 
когато падне карантината, 
и жените им хукнат по 
магазините.“

Бившият депутат от СДС 
Иван Сотиров коментира 

карантината в профила си 
във Facebook

„Да носите на публично 
място маска под носа е 
като да ползвате скъсан 
презерватив - хем 
ползвате предпазни 
мерки, хем няма 
никаква полза от 
файдата.“

Образователният 
експерт Емил Джасим 

обяснява как се носи маска 
в профила си във Facebook

„Задачата ми е да ви опазя живи - край!“
Премиерът Бойко Борисов в отговор на 

въпрос за възможно разхлабване на мерките в 
България

„Харчете колкото можете, но пазете 
бележките.“

Директорът на МВФ Кристалина 
Георгиева се аргументира по време на 

видеопресконференция, че не трябва 
прозрачността да остава на заден план в 

кризата

„Стойте си вкъщи, разпнати между 
Досадата и Любовта към ближните си, и 
се наслаждавайте на всеки миг от това 
земно щастие. Може да не си давате 
сметка, но това е Раят, от който ще бъдем 
изгонени, щом карантината свърши.“

Любен Дилов-син в профила си във Facebook

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


П
андемията, причинена от 
COVID-19, неминуемо про-
мени много неща в живота 
и ежедневието ни, в отно-
шенията с хората, в хобита-

та ни, в мислите ни. Промени целия ни 
мироглед. Станахме по-отговорни към 
себе си и близките си. И не защото е мо-
дерно, а защото просто чувството за са-
мосъхранение надделя в даден момент. 
Дано да е по-трайно от извънредното 
положение. Защото то вече втръсна на 
хората. И не за друго, ами заради опас-
ността да останат без работа. Корона-
вирусът промени и това. Вече не виж-
даме протести за по-добро заплащане, а 
просто хората да имат препитание.

Жителите на няколко щата в Амери-
ка вече излязоха на улицата. Искат сва-
ляне на ограничителните мерки. Искат 
икономиката да заработи отново. Искат 
нормален живот. Не се страхуват от зара-

зата, въпреки че САЩ станаха страната 
с най-много заразени, а вече повежда и 
класацията на починали. Страхуват се „да 
не умрат от глад, поставени на колене“.

Коронавирусът раздели и обществе-
ното мнение на две. Едните казват „това е 
просто един грип“, а другите „страшно е“.

Доказателства за първото няма. И това 
е основание за любителите на конспира-
цията, които твърдят, че

вирусът е медийна 
измислица

Съмняват се в историята, разказана от 

всеки лекар за това как прескача легла-
та с болни, за да мине. Ровят се в биогра-
фията му, търсят разобличаващи снимки, 
анализират всяка една болнична стая, 
която е фотографирана. При наличие-
то на две еднакви шкафчета: – „Ето, това 
е измама. Две еднакви шкафчета, в две 
различни болници“.

COVID-19 произведе и много онлайн 
„лекари“. Всеки в социалните мрежи ста-
на специалист по вирусология. Опровер-
гава световни светила, защото „прочел 
някъде, че това не е така“. Хората поне 
започнаха да правят разлика що е то ко-
ронавирус, вирус, COVID-19. Кое от кое е 
причинено и до какво води.

Основно обаче доведе до вътреш-
на нагласа за дистанциране, различна 
от тази, която е наложена от властите в 
страните. Едно изкашляне вече е нужно, 
за да намразиш някой човек и да бягаш 
от него. Ръкостискането стана като по-
емане на предизвикателство – дали ще 
оцелея или не. Станахме живите мъртви, 
които се лутат на метри дистанция един 
от друг и дори не смеят да се поздравят. 
Най-вероятно за добро. Да се предпазим 
и да оцелеем.

България не беше подмината от по-
сочването с пръст на всеки. Пенсионери-
те станаха най-мразените хора: – „Къде 

са тръгнали да пазаруват точно сега. Ние 
заради тях оставаме без работа“. Полю-
сите „провинциалисти-софиянци“ пък се 
размениха. Ако доскоро всеки, пристиг-
нал в столицата от друг град, беше „се-
лянин, дошъл, за да ни вземе хляба“. По 
празниците обаче столичаните станаха 
лошите –

„Да си седят в София, 
да не ни заразяват“

Така желаната работна ръка от бера-
чи на цветя и ягоди, дошли от България в 
Холандия, също се оказа нежелана. Пра-
вителствата на няколко страни се опла-
каха, че продукцията им ще окапе, ако 
евтината работна ръка, която е „профи-
лирана и обучена“ в брането на зарзават, 
не дойде, то ще останат гладни. Но пък 
близо 200 българи едва не бяха линчува-
ни, след като пристигнаха със самолет в 
страната на лалетата. Причината – носе-
ли маски, значи са заразени.

И всичко това си има и положителни 
страни. Научихме много нови неща. Обо-
гатихме езика си, основно с нови анало-
зи на английски термини. 

Както пандемията, така и новите 
думи превзеха целия свят, като „corona-
cougher“, „handshake ban“ и „lockdown 
party“. Първият се отнася за онези нагле-
ци, които умишлено кашлят срещу поли-
цаите, когато биват арестувани. Вторият 
е ясен и означава забрана за ръкуване, 
а третият визира парти по време на ка-
рантина, като се подразбира незаконно 
многобройно събиране на хора, забра-
нено от ограничителните мерки срещу 
разпространението на вируса.

В речника бяха включени и нови сло-
весни комбинации като „lockdown-kilo“ 
– за неизбежното качване на килца по 
време на стоенето и яденето вкъщи, или 
„corona-hairdo“ – за саморасла прическа 
по време на карантина или за самоделно 
нескопосано аматьорско подстригване 
заради затворените фризьорски салони.

Относно избуялите коси, хората се на-
учиха да се подстригват сами вкъщи. За-
почнаха дори онлайн курсове за това. 
Резултатите – веднъж добри, друг път 
приемливи, а понякога плачевни.

Спортът също стана основно занима-
ние по време на домашната изолация. 
Едни поставиха рекорд по маратонско 
бягане на терасата, тичайки стотици или 
дори хиляди пъти от единия парапет до 
другия. Други пък преплуваха Ламанша 
във ваната си.

„One and a half meter society“ дистан-
цира хората не само физически, но и со-
циално. Празниците станаха виртуални, 
а наздравиците - с двуметрови пръчки 
през терасите.

Дистанцираното физически общество 
обаче се обедини духовно в една кау-
за – да помага. Всички изявиха желание 
да са доброволци – в болници, в социал-
ни кухни, в онлайн обучения. Други пък 
бяха принудени. Учениците останаха по 
домовете си, а виртуалното им обучение 
породи множество куриозни моменти –

дядо по гащи се разхожда 
в час по математика

полугола майка се показва в час по ис-
тория.

Промените станаха прекалено много. 
Дано повечето са за добро и дано само 
доброто остане, след като някога излез-
ем от изолацията.
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Коронавирусът предизвика много 
неща, случили се „за първи път в 
историята“. Българската Право-

славна църква за първи път в познатата 
си история не раздаде върбови клонки 
на Цветница. Причината – противоепи-
демичните мерки.

За първи път в историята английска-
та кралица Елизабет Втора не отбеляза 
рождения си ден с топовни изстрели. 

Не било удачно във времената на пан-
демията. Лондонският маратон също 
беше отложен за първи път от 40-го-
дишното си съществуване. Миналата 
година в него се включиха 43 000 души.

В светлината на разпространение-
то на новия коронавирус федерални-
те власти на САЩ за първи път в исто-
рията на страната взеха решение да 
одобрят обявяване на извънредна си-

туация едновременно във всички аме-
рикански щати и столичния окръг Ко-
лумбия.

Индийската железопътна компа-
ния спря работа за пръв път в своята 
167-годишна история, за да ограничи 
разпространението на коронавируса в 
страната и да предостави възможност 
на здравните власти за настаняване на 
потенциалните болни в спалните ваго-

ни на железницата.
Капалъ чаршия в Истанбул също 

беше затворена. Това никога не се беше 
случвало, откакто търговската улица 
съществува.

Олимпийските игри, които трябваше 
да се проведат в Япония, също бяха от-
ложени. Това никога не е ставало в мир-
но време. Единствено двете световни 
войни са били причина преди това.

XЛек грип или световна пандемия – коронавирусът раздели хората на две
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Нови думи, нови интереси, нов прочит 
на живота. С какво ни промени COVID-19?

Какво стана „за първи път в историята“
Олимпийските игри бяха отложени за първи път в мирно време. СНИМКА: MILESPLIT.COM

Едва ли някой не е чувал за най-ма-
щабния концерт „Live Aid“, орга-
низиран за набиране на средства 

за борба с глада в Етиопия. Той се про-
вежда на 13 юли 1985-а едновременно 
на стадион „Уембли“ в Лондон, къде-
то е посетен от 82 000 души, и стадион 
„Джон Ф. Кенеди“ във Филаделфия, къ-
дето отиват 99 000 човека. Той обаче е 
един от най-мащабно отразяваните съ-
бития, предаван пряко от телевизиите 
на 150 страни, излъчващи за 1,9 мили-
арда зрители по света.

Организираният в подкрепа на бор-
бата с коронавируса концерт „One 
Worl: Together At Home“ почти застигна 
„Live Aid“. Събраните средства бяха 128 
млн. долара. Разликата между двете 
събития беше, че звездите пяха от до-
мовете и студиата си.

Сред участниците бяха „Ролинг Сто-
унс“, Елтън Джон, Пол Маккартни, Ан-
дреа Бочели, Били Айлиш, Стиви Уон-
дър, Бионсе, Дженифър Лопес, Селин 
Дион, Алиша Кийс, Тейлър Суифт, кои-
то се включиха с песни от домовете 
си в знак на признание към медиците, 
които се борят на първа линия по вре-
ме на пандемията.

Свои послания отправиха и Бил 
Гейтс и съпругата му, Опра Уинфи, би-
вшите първи дами Лора Буш и Мишел 
Обама, Дейвид и Виктория Бекъм, ге-
нералният директор на Световната 
здравна организация Тедрос Аданом 
Гебрейес, генералният секретар на 
ООН Антониу Гутериш, лекари и сес-
три от цял свят, борещи се с вируса на 
първата линия.

Съорганизатор на инициативата 
беше

поп иконата Лейди Гага
Предаването водеха трима от най-

популярните водещи на късни преда-
вания в САЩ - Джими Кимъл, Стивън 

Колбърт и Джими Фалън. В него бяха 
включени публикации в социалните 
мрежи, клипове, на които лекари и се-
стри са аплодирани от своите общно-
сти по целия свят, семейства, които се 
срещат през прозорците, и жестове на 
доброта към изолираните и уязвими-
те.

Участващите знаменитости призо-
ваха хората да останат у дома, да мият 
ръцете си редовно, да спазват соци-
ална дистанция и да оказват натиск 
върху политическите си лидери да въ-
ведат широкомащабно тестване за за-

боляването.
„По време на трудности като тези 

трябва да се научим как да си помага-
ме“, каза Стиви Уондър, докато изпъл-
няваше „Lean on me“.

„Този глобален кризисен момент из-
исква от нас заедно да се борим. Да ка-
жем на нашите лидери, че трябва да 
подобрим системите за здравеопазва-
не по целия свят. Майка ми беше меди-
цинска сестра. Обръщам се към всич-
ки медицински работници: „Обичаме 
ви, благодарим ви!“, каза Пол Маккарт-
ни.

Фреди Меркюри в едно от последните си изпълнения пред публика по времето на „Live Aid“.

„Live Aid“ от 1985-а се прероди 
в „One World: Together At Home“

Вече няма блъскане на опашките за храна. Всички са на поне метър разстояние.Жители на Тексас излязоха на протест. Те искат ограничителните мерки да отпаднат, за да запазят работата си.

Италианците започнаха да вдигат наздравица през терасите си.

Снимкa: The Global Herald

Столичани от всички краища на България се оказаха 
нежелани в София и в провинцията.

Снимкa: БТА

Снимкa: АП/БТА Снимкa: БТА
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млн. лири да-
рения за ме-

диците, бо-
рещи се срещу 

коронавируса, 
събра британски-

ят военноветеран 
Том Мур. Първона-

чалната му идея била да 
събере 1000 лири, докато 

изпълнява личното си предиз-
викателство да направи 100 оби-

колки на градината си, преди да на-
върши 100 г. на 30 април тази година.

 в цифри

1000

годишна жена от Плевен поръча 
бутилка уиски на доброволче-
ския екип в града. В списъка за 

пазаруване, освен брашно, карто-
фи, яйца и др., бабата дала заявка 

и за бутилка „Джим Бим на промо-
ция". „След кратък размисъл от-

говорих: „Изпълнете поръчката и 
при доставката да не забравите да 
кажете на бабата „Наздраве!“, каза 

кметът Георг Спартански.

89- 
пожарникари потушаваха горските пожари в радиоактивната чернобилска забране-
на зона. Над седмица пожарникарите се бориха с огъня в район с площ 2600 кв. км. Украйна 
обяви, че вече няма опасност за саркофага на разрушената АЕЦ „Чернобил“, чиято авария 
през 1986 г. се смята за най-тежката ядрена катастрофа.

млн. лири да
рения за ме

диците, бо
рещи се срещу 

коронавируса, 
събра британски

17 

105
бури торнадо са ударили южните 
части на САЩ само за два дни и са 
отнели живота на над 30 души тази 
седмица. Най-мощното торнадо е било 
от категория F 4. То е изминало раз-
стояние от 109 км и е причи-
нило смъртта на седем души в 
Мисисипи. Най-много такива 
бури, 21 на брой, са премина-
ли през Алабама, където оба-
че няма загинали.

https://www.brookhavenmarket.com/
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К
риптокралицата Ружа Игна-
това, която е издирвана от 
редица държави за измами 
за милиарди долари на ин-
веститори от целия свят, се 

е притеснявала панически за живота 
и здравето на дъщеря си и е пръскала 
луди пари за охрана и бронирани джи-
пове. Това става ясно от показанията на 
брат й Константин Игнатов пред съд в 
Ню Йорк. Игнатов, който пое компани-
ята OneCoine след изчезването на сес-
тра му, бе арестуван миналата година в 
САЩ и се съгласи да бъде защитен сви-
детел по делото срещу перача на пари-
те от престъпната схема Марк Скот.

Въпреки че изглеждала безкомпро-
мисна и непоклатима, Ружа Игнатова е 
изпитвала непрекъснати притеснения 
за сигурността и живота на най-близки-
те си, става ясно от показанията, публи-
кувани в „168 часа“. Най-големите опасе-
ния на криптокралицата били, че някой 
може да посегне на дъщеря й Давина. 
Момиченцето се ражда през 2016 г., но 
само най-приближените на Игнатова са 
го виждали отблизо.

И днес остава пълна мистерия как 
точно изглежда детето. За неговото съ-
ществуване свидетелства клип, кой-
то самата Ружа изпраща до своите биз-
нес партньори по най-високите етажи в 
компанията.

Строго секретно било 
и самото раждане

на Давина. Само роднините на жената 
знаят къде и в коя болница се е случи-
ло то.

„Тя винаги се страхуваше, че някой 
може да отвлече дъщеря й“, свидетел-
ства пред съда нейният брат.

Най-вероятно в момента Давина жи-
вее във Франкфурт, Германия. Това е 
мястото, което Игнатова е посетила 
малко преди да изчезне окончателно. 
Във Франкфурт тя е и израснала след 
преместването на родителите й. Там е 
завършила и образованието си.

Все пак дъщеря й е идвала и в Бълга-
рия, твърдят нейни близки. Когато била 
в Родината, Игнатова стояла неотлъчно 
до нея. Паниката, че може някой да при-
чини нещо на детето й, я принудила да 
вземе много крути мерки.

Освен ролс ройса, бентлито и порше-
то, с които разполагала, пред магистра-
тите Константин разказва, че сестра му 
станала собственик и на брониран лек-
сус. Най-вероятно той бил предназна-
чен за превозването на момиченцето.

На българска земя Ружа Игнатова 
прави и парти за кръщенето на Дави-
на, за което се носят истински легенди. 
Голямото празненство се случило през 
май 2017 г. в имението на криптокрали-
цата в Созопол. То продължило някол-
ко дни. Тя събрала десетки приближени 
от различни точки на света. Присъства-
ли нейни роднини, перачите на мили-
ардите й, а също и различни шефове на 
офиси на компанията в няколко страни. 
На тяхно разположение била луксозна-
та яхта, която нашенката купила за 15 
млн. евро.

Лодката с 40-метрови 
размери

била кръстена на дъщеря й. Скъпото во-
зило било оборудвано със специална 
навигационна система, няколко спални, 
дневна, бар, ресторант и джакузита.

„Държеше я по българското морско 
крайбрежие, съвсем близо до имение-
то“, обяснява Игнатов пред магистрати-
те.

Яхтата се превърна в публична атрак-
ция през 2015 г., когато случайни мину-
вачи решиха да се снимат с нея. Никой 
до онзи момент не беше виждал подоб-
на частна лодка да акостира на българ-
ското Черноморие.

Яхтата обаче не била единственото, 
на което се радвали гостите по време на 
празненството за кръщенето през 2017 
г. Те имали възможност да опитат кетъ-
ринг от най-високо ниво, както и скъп 
алкохол, за който Игнатова се изръсила 
солидно. И на това събиране криптокра-
лицата не пропуснала да покани извест-
ни певици и певци, които да забавляват 
присъстващите.

Братът на Ружа Игнатова свидетелства, 
че огромната къща, в която се провежда 
купонът, е имението на криптокралица-
та в Созопол. Според него тя разпола-
гала с общо седем подобни имоти, като 
един от тях бил в Дубай и 

струвал сума, равняваща се 
на 20 млн. лв.

Освен със скъпите къщи и апартамен-
ти криптокралицата била собственичка 
и на още десетки сгради, струващи ми-
лиони. Офисът на компанията OneCoin 
например се намира на емблематичния 
площад „Славейков“ 6А. За да се сдобие с 
него, през 2014 г. Игнатова дава 3,7 млн. 
лв. Според разчети, с които разполагат 
и американските власти, тя е закупила и 
имот, намиращ се на метри от парламен-
та. Той се оценявал на 5 млн. евро. Само 
година по-късно, през 2015-а, дала още 

4,2 млн. евро за ресторант „Крим“.
Разследващи не изключват Ружа да е 

притежател и на други сгради, но чрез 
подставени лица. Колко е закупила по 
целия свят във връзка с пирамидална-
та схема, остава неясно. Все пак беше ус-
тановено, че офиси на компанията има 
във Великобритания, Хонконг, Китай, 
Германия, Дубай. Освен тях 

хората на Игнатова наемали 
и цели апартаменти, 

които използвали само за да държат 
част от милиардите, прибрани от инвес-
титорите.

За лъскавия живот, който Ружа водела 
преди октомври 2017 г., свидетелстват 
хиляди снимки, на които тя позира ус-
михната. Заобиколена е от най-прибли-
жените, участващи в схемата, и изглеж-
да щастлива. Нещата обаче стояли по 
по-различен начин. Нашенката няколко 
пъти споделяла пред най-близките си, 
че е сигурна, че някой ден ще бъде пре-
дадена от свой човек. Тя имала съмне-
ния към абсолютно всеки, което я пра-
вело трудно доверчива.

Ружа Игнатова в панически страх 
да не отвлекат дъщеря й
XЗа кръщенето на детето тя направила легендарен купон в имението си в Созопол

https://emarkov.kw.com/
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Е
дин от внуците на цар Симеон 
Втори влиза в битката срещу 
опасния коронавирус от пър-
ва линия. Княз Мирко Пана-
гюрски е най-големият син на 

княз Кубрат и княгиня Карла и е дипло-
миран лекар. Той очаква да бъде призо-
ван от властите в Испания да се присъе-
дини към колегите си, които от седмици 
се опитват да вземат превес срещу зара-
зата в страната.

Испания е една от най-засегнатите от 
Covid-19 страна в света. Жертвите на ко-
ронавируса в страната надминават 20 
000, а заразените са почти 200 000. Еже-
дневно в Испания умират стотици.

Княз Мирко е завършил 
наскоро медицина

в университета в Навара, преминал е и 
тестове по специалността си в Щатите. 
Преди да започне епидемията от коро-
навируса, царският внук трябваше да 
стартира своята специализация по хи-
рургия. Със започването на кризата оба-
че всички специализации бяха отмене-
ни, а княз Мирко се изолира в дома на 
родителите си край Мадрид, информи-
ра „Телеграф“.

Да бъде лекар била детската мечта на 
Мирко. Той искал да прилича на своя 
баща. Княз Кубрат е един от признатите 
хирурзи в Испания.

Мирко има двама братя – Лукас и Тир-
со. Лукас също учи медицина.

Мирко ще навърши 25 години след 
броени дни. Той е роден е на 26 април 
1995 г. в Мадрид и е най-големият от 
трите момчета на Кубрат и съпругата му 
Карла Ройо-Виланова. Също като баща 
си носи титлата княз Панагюрски.

Подобно на повечето от децата и вну-

ците на Симеон Сакскобургготски, и 
Мирко е получил солидно образование 
във Френския лицей в Мадрид.

Той е

един от любимците 
на испанските списания

които следят историята на българската 
царска фамилия от години. Там суперла-
тивите за Мирко не секват, а често той 
е посочван и като красавеца сред цар-
ските внуци. Наблюдателите на светския 
живот предричат, че той ще се превърне 
в един от най-желаните ергени със синя 
кръв в Европа.

От чичо си княз Кирил Мирко е на-
следил страстта към водните спорто-
ве. Запален сърфист е и често с прияте-
ли търсят голямата вълна по красивите 
испански плажове. Кара още водни ски, 

обича гребането и модерния напосле-
дък падълборд.

Мирко обича благотворителността 
и често се включва в различни мисии. 
Преди години бе на международен ла-
гер на Малтийския орден в Залцбург.

Преди три години Мирко, заедно с по-
вечето внуци на Симеон Сакскобурггот-
ски, бе в София за 80-ия рожден ден на 
дядо си.

Мирко, внукът на Симеон Втори, 
влиза в битката срещу Covid-19
XКняз Мирко Панагюрски е дипломиран лекар и очаква да бъде повикан да помага на колегите си

От седмица насам от екипа на Симе-
он Втори публикуват на официалния 
му сайт във Фейсбук архивни снимки 
на царя. Кадрите са от Фонд „Цар Бо-
рис и царица Иоанна“ от дворец „Вра-
на“. Една от снимките е от 1965 г. и на 
нея Негово Величество царят е в Ан-
гола. Друг от кадрите пък умилява по-
читателите на царското семейство. 
Той е от 1942 г. и е направен в дворе-
ца в Кричим. На него позират младият 
престолонаследник княз Симеон Тър-
новски и Н.Ц.В. княгиня Мария Луиза 
заедно с дакела им Джони. На стра-
ницата във Фейсбук са публикувани и 
архивни фотоси на цар Борис III.

Царски фонд
Снимкa:  „Телеграф“

Мирко често се включва в доброволчески 
инициативи.

Снимкa: „24 часа“

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
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Е
дна млада българка се наре-
ди сред 12-те деца, които про-
менят света, в класация на 
„Вашингтон пост“. Милена Ра-
дойцева е на 16 години и е част 

от Център за безопасен интернет и мла-
дежките мрежи Megaphone и Eurochild 
Children’s Council. Преди време говори в 
Брюксел на форум за защита на децата 
в интернет, знае френски, немски и ан-
глийски и мечтае да стане журналист. 
След две години Милена ще завърши 
Втора английска гимназия в София.

Материалът на „Вашингтон пост“ 
представя 12 примера за деца, които се 
вълнуват за случващото се около тях, 
които си задават въпроси и искат това, 
което правят, да има смисъл за другите, 
за общността и за мястото, в което жи-
веят, или както се казва в статията, „де-
цата не мислят, че нещо е невъзможно“.

Пред изданието Милена говори за 
онлайн тормоза и задава ключовия въ-
прос – доколко се говори за децата, 
които са в позицията на тормозещ.

Били ли сте някога 
побойник

Или не сте спирали побойник, кога-
то сте имали такава възможност?“ Това 
са важни въпроси, казва Милена Радой-
цева, която участва в Младежкия панел 
на Българския център за безопасен ин-
тернет (SafeNet), уточнява „Вашингтон 
пост“. Тя си спомня ситуация отпреди 
няколко години, когато е била в групов 
чат, а друго дете е станало мишена на 
злобни атаки. „Започна като на шега“ – 
казва тя, така че не направила нищо по 
въпроса. – „Седях и гледах. Няма да поз-
волим това да се повтори“, категорична 
е днес Милена, която помага за разра-
ботването на новата кампания на мла-
дежката група за повишаване на осве-
домеността за онлайн агресията.

„Идеята не е да критикуваме децата, 
а да им покажем как да сменят своята 
гледна точка – и да се надяваме – свое-
то поведение“. Например, младежите 
от панела за безопасен интернет пра-
вят видеоклип, който показва гневно 

момче, яростно пишещо съобщения на 
компютъра си. Когато вижда рисунките 
на малката си сестра, които го показват 
като супергерой, той осъзнава, че не се 
държи като такъв.

„Интернет никога няма да бъде това 
напълно щастливо място с дъги, но пре-
живяванетo ни в него може да бъде по-
добрено,

ако бъдем разумни 
и внимателни

казва Милена, която нарочно поддържа 
профилите си в социалните медии пове-
рителни.

Да бъдеш част от екип, който насър-
чава децата да говорят, е ново за Миле-
на. Тя не е знаела, че подобни възмож-
ности съществуват допреди година. Но 
след като участва (и губи) конкурс за 
есе, се озовава на събитие, насърчава-
що младежкото участие. Ето как тя от-
крива за себе си SafeNet. Оттогава се е 
присъединила и към други групи, вклю-
чително Младежка мрежа „Мегафон“ и 

Детския съвет на Eurochild.
Милена се шегува, че е трябвало да 

направи на родителите си диаграма, 
за да могат да разберат всички нейни 
дейности. На скорошно събитие за пра-
вата на децата в Брюксел, Белгия, Ми-
лена взима микрофона и се предста-
вя неочаквано на френски – родния 
език на по-голямата част от публика-
та. „Тя се възползва от момента и пред-
разположи всички“, казва Алис Хейгър-
Вон, отговаряща за детското участие в 
Eurochild. Милена се надява, че комуни-
кацията ще играе голяма роля в бъде-
щето й. Като малка си е представяла, че 
води телевизионно шоу в хола си. Цел-
та й сега не е много по-различна: „Искам 
да говоря за нещата, за които има нужда 
да се говори“.

Колебае се по какъв път да поеме. 
„Не мога да се представя в обувките 
на политик. Не бих си се представила 
в парламент, по-скоро журналист един 
ден.“ И ако влезе в обувките на журна-
листа - вече си мечтае за първите ин-
тервюта – с любимия й режисьор Куен-
тин Тарантино и любимия писател Дж. 
К. Роулинг.

16-годишната Милена – герой в 
материал на „Вашингтон пост“

Милена Радойцева 

Снимкa:  „Дарик“

В Брюксел, където участва във форум за правата на децата в интернет. 

Снимкa: SafeNet

XБългарското момиче е сред 12-те деца, които според изданието променят света

https://www.russianschool.com/
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И
скате да имате красива ус-
мивка? Да пръскате чар с 
нея и да отваряте заключе-
ни врати? Ето няколко съве-
та как да я постигнете.

Поне веднъж в годината е редно да 
дадете на зъболекаря възможността да 
помогне на здравето ви, като отстрани 
кариесите и зъбния камък, който е ос-
новна причина за оголването на зъбите 
и появата на опасния пародонтит.

Останалото обаче е ваша грижа!

Правилно миене 
на зъбите

От детските години слушаме колко е 
важно редовно да си мием зъбите, и то 
в продължение на 3 минути. Невинаги 
обаче имаме възможност да го правим 
в забързаната утрин, а и тези 3 минути 
ни се струват цяла вечност. Разчитаме 
често на дъвките и ментовите бонбони, 
но те не могат да заменят доброто че-
ткане на зъбите.

Поставяйте четката под 
ъгъл от 45 градуса към 
зъбите на границата 
между тях и венци-
те. Правете кръго-
образни движения 
от венеца към зъ-
бите, съветват екс-
пертите от rozali. 
Мийте първо горни-
те и след това долни-
те зъби. Зъбната плака 
се образува за няколко 
часа, така че е най-добре през 
деня да миете зъбите си три пъти.

Идеалната 
четка

Тези, които вярват, че твърдата четка 
за зъби мие по-добре, грешат.

Напротив, твърдите найлонови влак-
на могат лесно да наранят венците и да 
предизвикат възпалението им.

Мека, среднотвърда или твърда – из-

борът зависи от индивидуалната чувст-
вителност и от морфологията на челюст-
та. Но голямо значение има и начинът, 
по който си служите с четката.

Сменяйте я на всеки три месеца, за да 
остане тя гъвкава и хигиенична.

Електрическата четка е по-скъпа, но 
може да се използва по-дълго време. 
Нейните предимства са в това, че гла-
вичката й е по-малка и прониква лесно 
във всички ъгълчета, но преди всичко тя 
е много ефикасна срещу зъбната плака. 
При чувствителни венци, както и по вре-
ме на някои лечебни зъболекарски про-
цедури, употребата й може да се окаже 
неподходяща. Потърсете мнението на 
зъболекаря.

За да не удължите прекалено много 
употребата на старата си четка за зъби, 
купувайте нова на всяка смяна на сезо-
на.

Коя паста за зъби 
е най-добра?

Изборът е толкова голям, че често ни 
е трудно да се ориентираме.

За чувствителни зъби – тези 
пасти са по-щадящи за емай-

ла на зъбите и съдържат 
флуор, който по-бър-

зо се закрепва на по-
върхността на зъбите. 
Освен това те акти-
вират микрокръвооб-
ращението и така под-

силват емайла. Те са 
подходящи за вас, ако 

чувствате зъбите си „из-
тръпнали“ при контакт с 

топло и студено, кисело и 
сладко.

Против зъбна плака и бактерии – тях-
ното прочистващо действие продължа-
ва няколко часа. Те хигиенизират устна-
та кухина, като отстраняват ефикасно 
остатъците от храна, в които се развиват 
бактерии, и предотвратяват превръща-
нето на захарите в киселини, а това води 
до образуване на кариеси. Тези пасти 
предпазват от пародонтит, подсилват 
зъбния емайл и действат върху зъбната 

плака. Много от тях съдържат калциев 
пероксид, който се бори с оцветяване-
то на емайла. Калцият не достига, когато 
слюнката не е много обилна.

Избелващи – те влияят главно на по-
върхността на зъбите, като я правят по-
гладка и така тя отразява по-силно свет-
лината. Имат абразивно /шлифоващо/ 
действие и затова трябва да се 
използват като допълне-
ние, а не като основно 
почистващо средство, 
особено ако по зъб-
ния емайл има пук-
натини.

Природни 
средства

Можете допълни-
телно да помогнете 
на зъбите си, като кон-
сумирате храни, усилва-
щи образуването на слюн-
ка – моркови, целина, ябълка. 
В същото време е по-добре да избягва-
те червените плодове, кафето, чая и ви-
ното, ако искате да запазите зъбите си 
бели.

Содата за хляб е отлично средство за 
почистване на зъбите, а и срещу лошия 

дъх под формата на гаргара – разтворе-
те 1ч.л. в чаша вода и изплакнете устата 
си след хранене.

Правете като 
азиатците

Те първи са се сетили, че и езикът 
трябва да бъде почистван. Сега вече 

това е известно и на повечето 
европейци. Проблемът е, че 

може да се стигне до лек 
позив за повръщане, 

тъй като се активи-
ра естественият ре-
флекс.

За да го преодо-
леете, първо нама-
жете спокойно ези-

ка с малко паста за 
зъби с върха на по-

казалеца – това ще от-
пусне мускулатурата му 

и постепенно ще го подгот-
ви за четкането.

Допълнително можете да използвате:
l копринен конец за зъби
l специални четки за междузъбното 

пространство
l антибактериални лосиони за из-

плакване

Красивата усмивка – 
постижима за всеки
5 съвета, които ще ви помогнат да я имате

1

3

4

5

2

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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Дрехите не могат да ни напра-
вят различни хора, но със си-
гурност могат да променят 
деня ни. Дори и в изолация. Те 
влияят на настроението ни и 

на излъчването ни, а не е ли това, което 
искаме от тях. Знаете ли, че по време на 
карантина много жени обличат офици-
алните си дрехи, за да се почувстват по-
близо до средата си отпреди Covid-19.

В гардероба на всяка жена има поне 
един любим тоалет. Независимо дали 
става въпрос за рокля, костюм, риза 
или чифт панталони, всички имаме една 
или повече дрехи, които ни карат да се 
чувстваме добре.

Може би сте се питали защо на някои 
работни места се изисква строг дрес код: 
костюми, ризи и т.н. Може да изглеж-
да абсурдно, но официалното обличане 
улеснява подписването на трудови до-
говори и сключването на нови сделки. 
Всичко това е благодарение на вибра-
циите, които този външен вид излъчва: 
безопасност в това, което правите, и ан-
гажираност по време на работа, разказ-
ва rozali.

Заредени с неземна сила са и токче-
тата. Излишно е да го отричате, когато 
ги носите автоматично, се чувствате по-
красиви, по-уверени и готови да се из-
правите пред всичко и всички. Комби-
нирайки ги с малка черна рокля - вашата 
женственост ще избухне за нула време.

Цветовете
Когато става въпрос за дрехи и рокли, 

е невъзможно да не споменем цветове-

те. Всъщност различните нюанси имат 
способността да предадат нещо за нас, 
нашия характер и настроение ни:
l червено: кореспондира с желани-

ето, страстта и стремежа към успех
l синьо: излъчва спокойствие и е иде-

ално за тези със силно изразена 
женственост

l кафяво: говори за конкретност и ка-
тегоричност в действията и фокус 
върху физическата активност

l зелено: емблема за максимален ба-
ланс

l жълто: зареден с много енергия, 
този цвят озарява с позитивизъм и 
чиста по детски радост

l черно: издава лидерските качества 
и амбициозността, понякога може 
да бъде и агресивен

Дрехите
Въпреки факта, че цветовете са един 

от основните канали, с които общува-
ме, психологията на модата не просто 
се свежда до това. Самите дрехи всъщ-
ност са онези, които най-силно влияят 
на настроението ви. Например, в лоши 
дни се опитайте да носите дрехи, които 
смятате за най-удобни и любими, тези, 
от които никога не бихте се отказали. 
Само след като ги облечете, ще се по-
чувствате по-добре и ще свалите ниво-
то на тревожност.

Много казва и изборът на марката, 
която да носите, особено за онези, кои-

то са лесно разпознаваеми от логата им. 
В този случай, освен че показвате на 
света какво обичате да носите, вие де-
монстрирате във всички отношения, че 
твърдо вярвате в ценностите на марка-
та и че споделяте нейните идеи и пре-
поръки.

А какво ще кажете за отделните дре-
хи? Добре е да знаете, че в моменти, в 
които не се чувствате добре, най-веро-
ятно ще обичате да носите само дънки. 
Проведени изследвания доказват, че 
жените имат два пъти по-голям шанс да 
носят дънки, когато са в лошо настрое-
ние, в сравнение с когато са спокойни и 
щастливи.

Трябва да признаем едно: следващия 
път, когато си помислите „нямам какво 
да облека“, ще трябва да преброите до 
десет, преди да го кажете на глас. Про-
учванията показват, че повечето от нас 
носят по-малко от половината дрехи, 
които притежават.

Аксесоарите
Що се отнася до външния вид, невъз-

можно е да не споменем аксесоарите: 
обувки, чанти, очила и др. Има толкова 
много елементи, които допълват наши-
те тоалети, че аксесоарите стават цен-
тър на внимание и за психологията.

Прикриването на очите, които най-
лесно могат да ви издадат, ви кара да се 
чувствате по-защитени от безмилостна-
та преценка на другите.

Не по-малко важна е чантата, която 
въз основа на позицията, в която я дър-
жите, може да разкрие много за вас като 
човек и за целите, които сте си постави-
ли в живота. Позициите може да изглеж-
дат тривиални, но те могат да кажат хи-
ляда неща за вас.

Един, десет, сто, хиляда чифта: нико-
га нямате достатъчно обувки. Някои 
колекции, други са в килера, трупащи 
прах, трети са толкова използвани, че 
биха могли да разкажат невероятни ис-
тории. Без значение колко сте натрупа-
ли през годините, освен че са истински 
фетиш, обувките са израз на креатив-
ността. Един съвет: ако сте се влюбили 
в чифт обувки от пръв поглед, носете ги! 
Те биха могли да ви помогнат да подо-
брите настроението си. 

Дрехите и настроението: 
Какво казва вашият гардероб?

Нека им се доверим, за да направят 
деня ни различен
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В 
кризата с коронавируса едни 
обедняват, други стават още 
по-богати. От началото на 
2020-а богатството на соб-
ственика на „Амазон“ Джеф 

Безос се е увеличило с 23,6 милиарда 
долара - до общо 138 милиарда дола-
ра. Това става ясно от данните на аген-
ция „Блумбърг“ за свръхбогатите по све-
та - „Bloomberg Billionaires Index". Дори 
и в света на милиардерите това е нещо 
необичайно - никой друг от списъка на 
стоте най-богати хора в света не е уве-
личил толкова съществено богатството 
си от началото на годината, колкото Без-
ос, съобщава сайтът на германската те-
левизия АРД.

Кой губи от кризата 
с коронавирус?

За сравнение: Бил Гейтс, който е втори 
в класацията на „Блумбърг“, от началото 

на 2020 г. е загубил 8,4 милиарда долара. 
А богатството на третия най-богат човек 
в света - шефът на веригата за луксозни 
стоки LVMH Бернар Арно, е намаляло с 
цели 23 милиарда долара. Дори леген-
дарният Уорън Бъфет (четвърто място 
в индекса на „Блумбърг“) досега не е ус-
пял да извлече никакви облаги от кри-
зата с коронавируса. Точно обратното 
дори: разделил се е с 13,3 милиарда до-
лара.

Какво по-различно от тях прави Джеф 
Безос? Много просто: той е шеф и главен 
акционер на една компания, която - като 
малко други - успява да извлече ползи в 
условията на пандемия от коронавирус. 
В момент, когато магазините не работят, 
услугите на най-голямата в света плат-
форма за онлайн търговия са търсени 
както никога преди. Да отворим една 
скоба: в разгара на кризата американ-
ският концерн е назначил нови 100 000 

служители и иска да назначи на работа 
още 75 000 души.

Критиките 
към „Амазон“

Същевременно обаче мнозина крити-
куват отношението на концерна „Ама-
зон“ към собствените му служители. 
Твърди се, че Безос не прави достатъч-
но, за да защити служителите си от Ко-
вид-19. Това потвърдиха и трима служи-
тели на фирмата в САЩ. Впоследствие 
те бяха уволнени заради систематично 

нарушаване на вътрешните правила на 
компанията.

Преди броени дни парижки съд пос-
танови, че в сегашната криза с корона-
вируса американската фирма за онлайн 
търговия не прави достатъчно за опаз-
ването на здравето и сигурността на слу-
жителите в логистичните си центрове. В 
решението се посочва, че „Амазон“ тряб-
ва да направи оценка на риска във всич-
ките си складови помещения и да вземе 
необходимите мерки в защита на здра-
вето и сигурността на работещите там.

Да спечелиш от коронавируса: 
$23 млрд. за 100 дни
XЗа едни коронавирусът е проклятие, за други - благословия

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Бил Гейтс и коронавирусът: 
Новите конспирации

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubomir.mihailov@bg-voice.con

Б
ил Гейтс се превърна в обект 
за нови теории на конспира-
циите, свързани с коронави-
руса и неговото разпростра-
нение в света. Според New 

York Times и Zignal Labs твърдения, 
свързващи Гейтс с вируса, са били спо-
менати 1,2 милиона пъти по телевизия-
та и социалните медии от февруари до 
април - 33 процента по-често от 2-рата 
най-популярна теория на конспира-
цията, свързваща 5G с COVID-19, пише 
HiComm. Споменаванията достигат мак-
симален брой от 18 хиляди на ден през 
април.

Теориите за съоснователя на Microsoft 
са навсякъде - в YouTube, Facebook и 
Twitter. New York Times откри 16 000 пуб-
ликации във Facebook тази година, кои-
то са харесани и коментирани близо 
900 000 пъти. 10-те най-популярни ви-
деоклипа в Youtube, разпространяващи 
дезинформация за Гейтс и вируса, бяха 
гледани почти пет милиона пъти през 
март и април. Разпространените лъжи 
са вариращи от това, че той създава 

COVID-19, за да печели от ваксина, или 
че е член на

заговор за унищожаване 
на човечеството

и/или прилагане на глобална система за 
наблюдение.

Речта на Бил Гейтс от 2015 г., където 
той предупреждава, че най-голямата за-
плаха за човечеството е инфекциозно 
заболяване, а не ядрена война, получи 
25 милиона нови мнения през послед-
ните седмици. Според New York Times 
антиваксъри и членове на конспира-
тивната група QAnon твърдят, че виде-
ото е доказателство за тайния план на 
Гейтс да използва пандемията за лична 
изгода.

Гейтс отдавна е откровен критик на 
президента Тръмп. В сряда той спо-
дели, че решението на Тръмп за СЗО е 
„толкова опасно, колкото звучи". Гейтс 
също разкритикува администрацията 
в неотдавнашно свое изказване: „Няма 
съмнение, че САЩ са пропуснали въз-
можността да изпреварят новия коро-
навирус.“

Марк Сузман, главен изпълнителен 
директор на Фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс“, заяви пред NYT, че е „смущаващо, 

че има хора, разпространяващи дезин-
формация, когато всички трябва да тър-
сим начини за сътрудничество.“

XОснователят на Microsoft се оказа в центъра на различни теории

Снимкa: Facebook

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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около теб наполовин сити мечки.

  
Пътува един човек в самолет. Седя-

щият до него по едно време почва да 
се оплаква:

- Да знаеш, голям карък съм, къде-
то и да тръгна, все ме сполетяват раз-
ни работи... я колата ще катастрофира, 
влакът ще дерайлира, автобусът ще се 
счупи... голям карък съм.

В този момент стюардесата обявява 
по уредбата:

- Уважаеми пътници, самолетът се 
повреди, падаме над океана. На всеки 
ще бъде раздадена по една спасител-
на жилетка и свирка с топчe да плаши-
те акулите, като паднете във водата!

Каръкът:
- Ето, видя ли, сега ще ми се падне я 

свирка без топче, я глуха акула...

  
Жена пътува в спален вагон. От съ-

седното купе се чува страшно хърка-
не, тя не може да заспи и започва да 
чука по стената. Настъпва тишина, но 
след няколко минути хъркането за-
почва пак. Тя пак чука. От съседното 
купе се чува раздразнен мъжки глас:

- Престани да чукаш, ма! Не разбра 
ли - няма да ти отворя! Видях те, като 
се качваше на влака - не си мой тип...

  
Отидох да си измия косата в баня-

та - измих мивката, ваната, плочките...! 
Сега ми се пие кафе - страх ме е да оти-
да до кухнята...

  
Между просяци:
- Знаеш ли какво се е случило с 

Иван?
- Не, какво е станало?
- Започнал е работа!
- Подозирах, че е извратен, но ни-

кога не съм предполагал, че ще падне 
толкова ниско.

  
- Харесва ли ви пържолата?
- Като професионалист мога да ви 

кажа, че съм във възторг!
- О, вие сте готвач?
- Не, обущар съм...

  
Надпис в женска тоалетна:
- Пешо, обичам те! - Петя
Под него друг:

- Много си загубена, Пешо 
ходи в другата тоалетна!

  
На другия ден след фир-

меното парти се срещат ко-
лега и колежка:

- Колежке, вчера на пар-
тито не танцувахте ли по бе-
льо върху масата?

- Колега, май рано сте си 
тръгнали от партито?

  
- Имате страхотен питбул. 

Много е як!
- И е страшно амбициозен! Когато го 

взех, беше дакел.

  
Най-доброто пожелание за мъже:
- Дано не ти се случва онова, което 

мисли майка ти, когато не си вдигаш 
телефона, и нека ти се случва онова, 
което мисли жена ти.

  
Собственик на заведение към бар-

мана:
- Днес приготви повечко от един 

специален коктейл: 50 мл водка на 150 
литра вода.

- Шефе, парти на лудите ще има?
- Не, на хомеопати...

  
Момичета, ако търсите мъж, който:
- помни рождения ви ден,
- знае какво харесвате,
- пази ваши снимки,
- познава семейството ви и прияте-

лите ви,
- споделя спомените ви и не ви се на-

трапва без ваше желание,...значи вие 
търсите Марк Зукърбърг.

  
Те бяха от Варна и тренираха спорт-

но ходене. Той много я харесваше и 
един ден след тренировката се пре-
страши да я покани...

- Искаш ли да отидем някъде?
- Да, но къде?
- Ми, може до Търново!

  
Идея за телевизионна игра:
- 10 души с казани варят ракия със-

тезателно, после пият литър първак и 
карат по тъмно москвич без фарове. 

Който стигне пръв в Перник, печели.

  
Чета на входа на басейна:
„Вход само с плувна шапка!“
Влязох само с плувна шапка - изго-

ниха ме!

  
- Вчера бях на среща с мацка и по 

едно време токът в заведението спря.
- Ти възползва ли се?
- Че как, веднага й изпих уискито!

  
- Защо няма рапъри в Сибир?
- Защото на минус 35 градуса няма 

как да израснеш на улицата.

  
Мъж започва работа в завод. След 

два дни е в болница с множество трав-
ми. Приятел му идва на свиждане:

- Казвай какво се случи?
- Ами влязох в цеха и викам „Пешо, 

хвърли ми ключ 27!“.
- И?
- Идея си нямаш колко Пешовци ра-

ботят там!

  
Ще скачам за първи път с парашут с 

инструктор. Дойде човекът, върза се 
за мен и скочихме. Сред писъка на вя-
търа и моя, той изкрещя в ухото ми:

- И отдавна ли сте инструктор?

  
Счетоводител към данъчен:
- Сега какво, ще ни глобявате ли?
- Айде на бас на 500 лв., че няма!

  
Ей, хора...! Стига с тоя фотошоп на 

профилните ви снимки. От НОИ ги гле-
дат и вдигат пенсионната възраст.

  
Обява:
55-годишна майка на трима програ-

мисти търси някой неувреден на тази 
тема да я научи как да ползва интер-
нет.

  
Ако дъждът можеше да измие бол-

ката, вятърът – да разсее всички наши 
съмнения, слънцето да сгрее душите 
ни, изобщо нямаше да има нужда от 
ракия.

  
Качва се един с мен в асансьора и ме 

пита:
- Нагоре ли?
- Не, ще завием надясно - знам един 

по-пряк път...

  
Нощес в 3:15 ч. съседът ми тропа по 

вратата като ненормален. Добре, че не 
спях, а още си свирех на китарата, из-
кара ми акъла...

  
Флирт:
- Знам, че жена не се пита, но на кол-

ко години сте?
- Ех, вие пък! На 28...
- Еха! Въобще не ви личат! Изглежда-

те на 40!

  
Между приятелки:
- Къде изчезнаха мъжете?! Онези, 

които умеят да флиртуват, мъжете ло-
вци, смелите?! Онези, на които можеш 
да се опреш, да разчиташ?

- Мии, в банята са - обезкосмяват се...

  
- А къде е влакът за София?
- Ами вече замина.
- Е, хубава работа! Закъде?...

  
Отива един мъж при негов длъжник:
- Не можеш ли да ми върнеш 50-те 

лева, които взе от мен миналата годи-
на?

Длъжникът вади един тефтер:
- Виж тук, приятел. На един дължа 

1000 лева, на друг 800, на трети 600...
Ти си в списъка чак осми. Или почакай, 
или ми дай още малко, за да те придви-
жа напред в списъка.

  
Мъж и грозничка жена засядат в 

асансьора.
Тя:
- Само да ме докоснеш и ще викам!
Той:
- И аз...

  
Лято. Жега. Влакът София-Варна. 

Няма никакви места, всичко е претъп-
кано. На двама тарикати обаче не им 
се стои прави. Влизат в едно купе и по-
чват да гледат под седалките, излизат. 
Влизат в следващото купе, пак гледат 
под седалките.

Пътниците ги питат:
- Какво правите, бе?
- Абе, изпуснахме си змията и я тър-

сим...
Лека-полека пътниците се изнизали 

от купето. Нашите се настанили вътре, 
заключили вратата, пуснали пердетата 
и легнали да спят. След няколко часа 
се събуждат. Единият поглежда през 
прозореца. Вижда чичката, дето по-
чуква колелата на влака.

- Еййй, чичеее, във Варна ли сме 
вече?

- Абе, к’ва Варна, бе? Вие не разбра-
хте ли? Някакви идиоти си изпуснали 
змията и трябваше да откачим вагона.

  
Ако ви кажат, че сте изтървали вла-

ка, помнете, че има и яхти и самолети...

  
- Приятел, имаш ли сто лева до съ-

бота?
- Имам, не се тревожи за мен.

  
Оглеждам нов апартамент и си ми-

сля:
- Дали е добра звуковата изолация?
- Да - отговаря ми съседът зад стена-

та.

  
Оптимист към песимиста:
- Ето, виж, чашата е наполовина пъл-

на.
- Искам да те видя в тайгата с напо-

ловин сух кибрит, наполовин остър 
нож, наполовин заредено оръжие, а 

Виц в снимка

Законът на Мърфи за 

счетоводители:

- Ако не се равнява, 

има една грешка, ако се 

равнява, има две.
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ОВЕН
Много е възможно да 
станете център на вни-
мание. Но ако не почув-
ствате искреност в отно-
шенията, то цялото ваше 

обкръжение заедно с хвалбите може да ви 
се стори чуждо. Не пропускайте да си по-
чинете и разведрите. Правете неща, които 
не ви натоварват емоционално, дори не 
спорете с близките си. 

ТЕЛЕЦ
Периодът е благоприя-
тен за активна дейност, 
пътувания, делови и лич-
ни срещи с приятни хора. 
Съвместните идеи в бъ-

деще могат да ви донесат успех и печалба. 
Всичко, което става наоколо ви, е от пол-
за, макар и да не изглежда така. Необходи-
ма ви е смелост, за да отстоявате позици-
ите си. 

БЛИЗНАЦИ
Не е изключено да нау-
чите информация, коя-
то може основателно да 
промени настроението 
ви или да ви накара да 

преразгледате отношенията си с някой 
от обкръжаващите ви хора. Събират ви се 
много дреболии, които ви разсейват, но 
намерете сили да се съсредоточите. Пътят 
ви е известен и вие сте длъжни да дадете 
най-доброто от себе си, за да успеете. 

РАК
Ще ви е трудно да за-
вършите някаква рабо-
та докрай, защото сте 
зависими от емоцио-
налното си състояние. 
Не допускайте с реак-

циите си да нараните някого. Понякога те 
излизат от границите на контрол и това ви 
обрича на изолация.

ЛЪВ
Неустойчиви сте в емо-
ционален план. Струп-
ването на много хора 
на едно място може да 
ви повлияе в отрица-

телен аспект. Пазете се от всичко, което 
може да привлече тъмните сили. Очакват 
ви положителни развръзки на събития и 
срещи, ако сте общителни с околните и не 
страните от общите инициативи. 

ДЕВА
Изключително активни 
сте и едва ли ще се за-
държате дълго на едно 
място. Това обаче може 

да породи разногласия с близките ви, кои-
то не са очаровани от вашата инициатив-
ност. Бъдете сигурни обаче, че тя ще бъде 
оценена, ако не от тях, то от хора, с кои-
то ви предстои да се сближите. Личност от 
противоположния пол ще ви очарова. 

ВЕЗНИ
Не се натоварвайте със 
задачи, които са непо-
силни за изпълнение. 
Опитайте се да отделите 
достатъчно време за се-
мейството си, тъй като те 

ще имат благотворно влияние върху вас. 
Отнасяйте се по-пестеливо към налични-
те си средства. 

СКОРПИОН
Предстоящите ви анга-
жименти ви правят на-
прегнати, а някои от вас 
и отегчени. Бъдете по-
търпеливи и спокойни. 

Въпреки това мнозина ще са ангажирани 
с професионални задачи. Имате още рабо-
та по приключване на срочни проекти. Се-
мейни мероприятия също ще отнемат от 
времето и вниманието ви. 

СТРЕЛЕЦ
Изпълнени сте с пла-
нове и надежди. Пове-
чето от тях е съдено да 
се сбъднат. Контактът с 

природата ви подмладява. Отделете вре-
ме за спорт и укрепване на физическата си 
форма. Не се дразнете на капризите на лю-
бимия човек - и той иска малко внимание. 
Усмихвайте се. Желателно е да се срещне-
те с приятели в някое приятно заведение 
или да се разходите на чист въздух.

КОЗИРОГ
Добре свършена работа 
ще подобри настроение-
то ви. Ще бъдете в обкръ-
жението на хора, с които 
споделяте чувства и пре-
живявания. С добро чув-

ство ще се отнесете към човек, който има 
нужда от нечия подкрепа, и без да търси-
те извинение пред себе си, ще го подкре-
пите. 

ВОДОЛЕЙ
Ако у вас се появят съм-
нения относно правил-
ността на действията 
ви, не се притеснявай-

те. Това е част от развитието ви, важно е да 
не се отказвате и да продължите. Ще полу-
чите енергия и ще се заредите с доза опти-
мизъм от срещите си с хора, които обичате 
и сред които се чувствате приятно.

РИБИ
Много от времето си ще 
посветите на творчески 
занимания. Не си губете 
енергията, за да убежда-

вате някого в правотата на идеите си, ще 
бъде излишно. Разбирателството помеж-
ду ви не е невъзможно. Към проблемите 
на партньора си покажете съпричастност, 
част от тях са и ваши. 

Астрологична прогноза 
22 - 28 април 2020 г.
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ЮЛИЯ ВЕРГИН
„Дойче веле“

С
мелост, любопитство или 
просто надценяване? На-
вярно комбинацията от тези 
три неща кара някои изсле-
дователи да изпробват вър-

ху себе си своите открития. Ежедневни-
кът „Global Times“ съобщи за китайски 
медик, който не само бил разработил 
перорална (която се взема през уста-
та) ваксина срещу коронавируса, но 
и лично я бил изпитал - без всякакви 
странични ефекти. Ето и други велики 
открития, чиито изследователи са ги 
изпробвали първо върху себе си.

Забава 
с райски газ

Научното откритие понякога върви 
ръка за ръка със случайността: между 
1795 и 1798 година британският химик 
сър Хъмфри Дейви провел експери-
менти с райски газ. И понеже изпроб-
вал въздействието му върху себе си, от-
крил не само болкоуспокояващото, но 
и опияняващото действие на този газ, 
който днес се използва като упойка.

Откривателят на 
ултравиолетовите лъчи

През 1801-а германският физик Йо-
хан Вилхелм Ритер открива ултрави-
олетовите лъчи, а година по-късно - 
създава и първия акумулатор. Ритер 
изследвал и свойството на мускулите 
да се съкращават под въздействие на 
електрически импулси. Той умира твър-
де млад - само на 33 години – явно за-
щото малтретирал собственото си тяло 
с ток, за да провежда експериментите.

Зигмунд Фройд 
и кокаинът

Австрийският психолог и лекар Зиг-
мунд Фройд е известен като основател 
на психоанализата - метод, който се из-
ползва и в наши дни. По-малко извес-
тен е фактът, че като лекар в болницата 
във Виена той е изследвал и въздейст-
вието на кокаина. От публикувани него-
ви писма става ясно, че самият Фройд 
дълго време е консумирал кокаин.

Самозаразяване 
с жълта треска

„Мисля, че съм по следите на истин-
ския причинител“, пише на 8 септември 
1900 г. американският медик Джеси 
Лейзиър в писмо до жена си. Лейзиър 
изследвал маларията и жълтата треска, 
доказвайки, че те се пренасят от кома-
ри. След като се самозаразил със смър-

тоносната болест, Лейзиър починал 
едва 34-годишен - 17 дни след като на-
писал въпросното писмо до жена си.

Гигантските сили 
на ускорението

Офицерът от Военновъздушните 
сили на САЩ Джон Пол Стап е пионер в 
изучаването на това как ускорението и 
забавянето действат на човешкия орга-

низъм. Той участва в експеримент с тъй 
наречената ракетна шейна, в която тя-
лото му е било подложено на огромни 
ускорителни сили, на каквито и до днес 
не се е подлагал никой друг добровол-
но.

Катетър 
до сърцето

Вернер Форсман бил ексцентрик още 

по време на следването. Германският 
хирург искал непременно да докаже, 
че е възможно гъвкав катетър да бъде 
прокаран от сгъвката на лакътя чак до 
сърцето. 

Началниците на Форсман му забра-
нили категорично да провежда подо-
бен експеримент. Той обаче не се от-
казал от него. През 1929-а изпробвал 
теорията си лично - тайно, разбира се.

Да изпробваш ваксината 
първо на себе си
XВижте някои открития, които изследователите 

им са изпробвали първо на себе си
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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 меха-
ник на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. 
Много добро заплащане. За повече ин-
формация - 773-565-8076. №17443

100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме 
контрактори за DRY VAN over the road.
Ние сме малка компания,с повече от 8 
години опит.Ако търсите професиона-
лен диспеч и лоялно отношение,не се 
колебайте да ни се обадите.Ние знаем 
че на пътя е трудно от личен опит! Леки-
те и платени товари са наш приоритет.
За тези които имат опит и могат да си 
букват сами товарите,имаме СПЕЦИА-
ЛЕН ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спираме 
ESCROW !!! За повече информация, 
моля обадете се на тел.: 7737325718 или 
8474667421. Благодаря! №17511

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

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 за гориво до $0.70/г. 
Tel:847-483-8787 8476659273 №17555

РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 

Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам рабо-
та за CDL CLASS A Driver. 50% drop and 
hook. Regular accounts. 55c/mile. Приби-
ране всеки уикенд. Богат избор на ака-
унти. Тръгване с натоварено ремарке от 
Чикаго. Възможности за избор на реги-
он - South to Texas, Midwest, West, East. 
Заплащане на седмица. 2244366441 
№17566

ДИСПЕЧЕР, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Компания 
с офис в Mount Prospect търси диспе-
чер с опит за Dry Van, Over The Road. По-
зицията е full time (Понеделник- Петък, 
7am-5pm). Изисква се опит в транспорт-
ния бизнес и владеене на добър англий-
ски език. Заплащането е по договаряне, 
в зависимост от от опита на кандидата. 
Cell- 720.364.7274 7203647274 №17567

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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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

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

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

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

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
sho� or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 
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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 за-
плащането- всеки петък (с предвари-
телна уговорка, според опита на кан-
дидата).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 често 
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

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 изпрате-
те e-mail 7024810467 №17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

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

ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma onlne.Priemam 
predlojeniq na e-mail VsslPvlv@comcast.
net ili text na telefon 773-712-3757. 
№17557

CDL A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Търся ра-
бота имам hazmat 1.7 месеца опит инте-
ресувам се от 350 на ден за ресет ще го 
договорим 2245512615 №17561

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

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 сери-
озен мъж (над 40 год) за партьор в жи-
вота. Имам дете и куче, и доста излишни 
килограми, хаха. Намам време за търсе-
не напред-назад. Просто не искам да 
бъда сама. Предпочитам първо да пи-
щете. 7733964932. Благодаря. №17437

ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Предла-
гам диспеч услуги за малки транспорт-
ни фирми и оунър оператори. Работя с 
ДАТ, ТръкСтоп и постоянни брокери - 6 
години опит. Локално, регионално, дъл-
ги дестинации - според вашите възмож-
ности 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

СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60070, Голяма 
стая за 1 или 2 души, в Prospect Heights 
добра локация близо до магазини и 
магистрали, парко място, изгодно! 
8472192272 8472192272 №17559

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60038, Стая 
от двустаен апартамент в Palatine, с 
балкон, собствено парко място, иде-
ална локация, изгодно! 8472192272 
8472192272 №17564
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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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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 

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
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60164, Давам стая 
под наем в Шилер Парк, близо до цен-
търа и до летището и до I-294, с вклю-
чени централен климатик, отопление, 
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 
безплатно 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 Джефърсън 
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

РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛ-
НИ, СЪДОМИЯЛНИ, ХЛАДИЛНИЦИ, 
ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ. ТЪРСЕТЕ СВИЛЕН НА ТЕЛ.: 
847-962-0242. 8479620242 №17558

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

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 имоти 
.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
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, Целоднев-
на грижа за деца в Elk Grove Village.
Предлагам три хранения с домашно 
приготвена храна,сън ,учебни зани-
мания и забавления !За повече ин-
формация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

COAST TO COAST
ТАКСИ , 
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвя-
не и електронно изпращане на вашите 
такси. Ние сме специализирани в ком-
плексни такс ситуаций. Нашите услуги 
са виртуални, което значи че всичко ще 
бъде приготвено с помощта на ваши-
ят мобилен телефон. Нашият уебсайт 
е www.vtaxservices.com. Нашите 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

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
2015CASCADIA EVOL, 
Цена US$  , Зипкод 1, Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 for sale. Engine- 
Detroit DD15. ODO: 563k Miles. Отлично 
състояние. Сменени ремъци, ролки, 
компресор, резервоари, масла. Без 
забележки! Обслужен на 500к мили. 
Почистени DPF филтри. DPF системата 
работи безпроблемно. Покрива по 3к 
мили седмично. Цена по договаряне 
2244366441 №17560
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем 
Freightliner Cascadia Evolution 2015 с 
възможност за закупуване. Може и на 
Разсрочено плащане. Камионът е в от-
лично състояние. ODO: 560к Miles. Об-
служен на 500к мили. Почистени DPF 
филтри. В момента се движи по 3 Хил. 
Мили седмично. 2244366441 №17565
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, Прода-
вам 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. Ка-
миона е в движение, 1 250 000мл. Цена 
12500$, цената може да се коментира. 
7737338399 №17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Прода-
вам 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, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично със-
тояние, готов за работа, нови батерии, 
гуми – 70%, имам документи от подръж-
ката DYNO TEST може да се направи, 
мили – 1,320,000 Цена - по договаряне 
Светлин (708)261-9099 №16629
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Кифлички с канела

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Етрополе. Гродас. Емо. Помен. Леност. Пат. Волен. 
Кукли. Желатин. Рокер. Ап. Ремък. Карат. Иде. Батак. Ралин. План. 
Табан. Сокаи. Сун. Чатам. Нарези. Роб. Тапет. Повеи. Паласки. Батуд. 
Трио. Дебют. Бод. Афион. Велур. Мито. Калинин- град. Ате. Пози. 
Оофори. Око. Зомба. Винер. Барабан. Лакеи. Фа. Пазар. Молар. 
Сет. Танин. Текст. Дере. Синан. Терор. Кат. Цонев. Тайван. Тупалка. 
Виолини. 

ОТВЕСНО: Температура. Фотоапарат. Тоалет. Нолти. Екран. Ту. Тамат. 
Барок. Оа- зис. Топ. Тъкач. Синап. Баница. Повик. Батко. Лозар. 
Нол. Ромон. Ратаи. Визон. Танк. Лел. Канап. Деним. Менеа. Генерал. 
Мебели. Блок. Норис. Табун. Аалст. Игл. Канон. Тюрго. Катети. Рекет. 
Капут. Ровер. Рао. Понур. Парод. Мафии. Дойл. Док. Илиев. Бидон. 
Серви. Наслада. Зелот. Рефер. Ан. Стипендии. Допирателни. 

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

Три супени лъжици от 800 г браш-
но се слагат настрана, останалото 
брашно се пресява с 1 щипка сол, 

2 ч.л. канела и се смесва с 60 г масло. 
В брашното се прави кладенче, в него 
се слага 1 и половина с.л. суха мая, 100 
г захар, 1 ванилия и 1 яйце и оше два 
жълтъка.

150 мл течна сметана леко се затопля 
и се добавя в тестото. То се меси, дока-
то спре да се лепи по ръцете. Поръсва 
се със 100 г предварително накисна-
ти във вода стафиди и се меси, за да се 
разпределят стафидите равномерно. 
Прави се топка и се оставя на топло за 
30 мин.

Тестото се разделя на 12 части, от 
които се правят топчета и се разплеск-
ват. Слагат се в тава, постлана с хартия 
за печене, и се оставят за 40 мин. на то-
пло. Трите лъжици брашно се смесват 
с 3 супени лъжици студена вода и тази 
смес се слага в шприц.

С течното тесто се рисуват кръсто-
ве върху кифличките и се пекат 12 мин. 
на 240 градуса. 2 с.л. мед се разтварят в 
4 супени лъжици вода и с тази смес се 
намазват горещите готови кифлички.

Да ви е сладко!  

Вкусна и бърза  
агнешка дроб сарма

Агнешката дроб сарма безспорно 
се числи към класическите яс-
тия за българската национална 

кухня. Предава се от поколение на по-
коление и не е сложна за изпълнение.

Измиваме 1 комплект агнешки дре-
болии и ги поставяме да се варят. Кога-
то започне да се запенва, изхвърляме 
водата и отново ги измиваме и сваря-
ваме добре.

Нарязваме на ситно 1 връзка пресен 
лук и добавяме 1 с.л. пресен или сух 
джоджен. В тенджера сгряваме ½ ч.ч. 
олио и добавяме лука. След няколко 
минути добавяме 1 ч.ч. измит със сту-
дена вода ориз и разбъркваме, докато 

оризът стане стъклен.
Сварените дреболии нарязваме на 

ситно, към тях добавяме и нарязания 
на ситно джоджен, ½ ч.л. черен пипер 
и сол на вкус и изсипваме в тенджера-
та.

Разбъркваме добре и накрая доба-
вяме две чаени чаши от бульона, в кой-
то сме варили дреболиите.

Оставя така да ври, докато водата се 
поеме от сместа.

Готовата смес изсипваме в тава и за-
ливаме с разбити 3 бр. яйца и 400 г ки-
село мляко.

Печем във фурната до златист вид на 
на заливката.
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П
ътешествията и чувството 
постоянно да откриваш по 
едно ново кътче из България, 
да му се насладиш и запеча-
таш в съзнанието и сърцето 

си, е незаменимо. За много места се го-
вори, че са силно енергийни и носят мис-
тични сили. Хората разказват, че по тези 
земни кътчета компасите се побъркват, а 
часовниците спират. Дали е така, е спор-
но, затова оставаме и на вас да провери-
те сами носят ли такива места мистична 
енергия.

Едно такова свято място се намира в 
уникалната Рила планина. Там е разполо-
жен Рилският манастир. Вярващи от бли-
зо и далеч идват тук, за да се молят и да 
търсят отговор на молбите си, отправени 
към светеца Чудотворец и закрилник на 
българите св. Иван Рилски.

И до ден днешен високо в планината се 
пази пещерата, където е живял светецът. 
Там е прекарал 7 години от живота си, за-
това мястото е заредено с голяма духов-
на енергия.

Мнозина казват, че всеки българин

трябва да премине 
през Свещената дупка

в пещерата на св. Иван Рилски, която „пу-
ска само праведниците“, за да се пречис-
ти духовно.

Св. Иван Рилски е роден в село Скри-
но през 876 г. и до 25-годишна възраст е 
пастир. След смъртта на родителите си 
се отказва от всичко материално и да-
рява наследството си на бедни и болни 
хора. После постъпва като послушник в 
манастира „Св. Димитър“ под връх Руен.

Прекарва 20 г. в отшелничество и мо-
литви към Бог, като се храни само с треви 
и плодове. Постепенно славата му на ле-
чител се разнася и много болни хора за-
почват да идват при него за помощ. Там 
извършвал множество чудеса, като пома-
гал на хората

да се изцелят от болести 
и душевни мъки

Днес пещерата е сред най-атрактив-
ните места за туризъм в България. Хиля-
ди идват, за да отдадат почит на светеца, 
закрилник на българите. За да се влезе 
във вътрешността й, трябва да се изка-
чат няколко каменни стъпала, а в самото 
й преддверие започва мракът и трудно-
то катерене.

Проходът в пещерата, през който все-
ки ден е минавал светецът, е запазен в ав-
тентичния си вид и до днес. Поверието 

гласи, че ако успеете да стигнете до него 
и да се промушите през изхода между ог-
ромните скални късове, Бог е чул молит-
вите ви и е опростил греховете ви.

Малко по-нагоре е Молитвената скала 
– мястото, където човек остава сам, моли 
се за здраве и благоденствие и се надява 
Бог да чуе молбата му. Преди да си тръг-
нат, посетителите се измиват със светена 
вода от аязмото и написват на листче же-

ланията си. Около чешмичката в скалата

са пъхнати хиляди 
написани послания

За аязмото се говори, че то никога не 
пресъхва. Дори и през зимата, когато сту-
дът сковава планината.

Св. Иван Рилски умира на 70 години 
през 946 г. Гробът му се намира в парак-
лиса на Рилския манастир, където здра-
ви и болни палят свещичка и се молят 
за здраве. Преди да бъдат положени в 
Рилския манастир, мощите на светеца са 
били местени няколко пъти.

Мнозина вярват, че духът на св. Иван 
Рилски още обикаля дома си и сбъдва 
желанията на човеците за здраве и бла-
годенствие.

Чудесата на св. Серафим 
и Руската църква в София

В самият център на София пък се на-
мира един от най-красивите храмове на 
столицата – църквата „Св. Никола“. Сред 
хората е по-популярна като „Руската 
църква“, защото е била построена на мяс-

тото на руското посолство в края на ХІХ и 
началото на ХХ в. за нуждите на руските 
емигранти в България. Няколко години 
след освещаването си през 1914 г. един 
от видните епископи на Руската право-
славна църква, архиепископ Серафим 
Соболев, оглавил църквата. Владика Се-
рафим, както го наричали енориашите,

бързо завладял любовта 
на българите

които слушали неговите проповеди със 
затаен дъх. Той бил човек с искрена лю-
бов и доброта, а пламенните му молитви 
помагали да се решат най-трудните чо-
вешки проблеми и изцеление на болни-
те.

Самият той живеел в лишения, но по-
магал на бедните по всевъзможен начин 
и въпреки преследванията срещу църк-
вата, той станал основател на манасти-
ра на Богородица в село Княжево - днес 
жилищен квартал на София. Когато на 26 
февруари 1950 г. Серафим напуснал зем-
ния свят, хората, дошли да му кажат сбо-
гом, не се побирали в храма.

Преди смъртта си той обещал на всич-
ки вярващи да им помага, казвайки им:

„И вие ми 
пишете писма.“

До ден днешен много хора идват в 
криптата на храма и пишат своите искре-
ни послания към него.

Руската църква е известна и с чудеса-
та, които се случват там. Всеки, който има 
желание, може да напише желанието си 
на листче и да го остави в предвиденото 
за това помещение. Молбата ви, стига да 
е разумна, ще бъде удовлетворена.

В криптата на църквата „желанията“ се 
пускат в специална,,пощенска кутия на 
архимандрит Серафим“. Смята се, че вся-
ко писмо, пуснато в кутията, попада в ръ-
цете на светеца. Тези писма се събират и 
изгарят след известно време. Така, спо-
ред служителите на криптата, послания-
та със земните грижи на хората отиват 
направо на небето.

Преди време и аз бях писала... Дори и 
моето желание се сбъдна...

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

В пещерата на св. 
Иван Рилски – среща 
на мистични сили
XИ Руската църква в София заради 

чудесата на св. Серафим

Рилският манастир

Пещерата на св. Иван Рилски

Пещерата на св. Иван Рилски Гробът на св. Сарафим
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Л
егендарният пилот от Фор-
мула 1 Михаел Шумахер от-
ново ще може да стъпи на 
крака, след като преди 6,5 го-
дини претърпя зловещ инци-

дент, приковал го на легло. Германецът 
дълго време беше в кома и бе подложен 
на няколко мозъчни операции.

През миналата година 51-годишният 
Шумахер се подложи на иновационни 
процедури във Франция, а сега доктор 
Филип Менаше даде обнадеждаващи 
прогнози. Той ще направи изключител-
но рядка и новаторска операция.

„Можем да възстановим напълно 
нервната му система. Ще вземем кръво-
носни съдове от сърцето му и ще ги им-
плантираме в неговия мозък.

Операцията е много 
рискована

и никой не може да даде пълна гаран-
ция за нейния успех“, обясни френският 
лекар, но не уточни кога ще се извърши 
сложната хирургическа интервенция.

Филип Менаше е известен с рево-
люционните си методи в медицината, 
които все още са експериментални, но 

показват обещаващи резултати. Той ръ-
ководеше и процедурите по трансплан-
тиране на стволови клетки, на които Шу-
махер се подложи през миналото лято в 
парижка клиника.

Менаше е кардиохирург със светов-
на репутация на специалист по лечение 
на сърдечна недостатъчност с чужди 
клетки. През 2014 г. той става първият 
хирург, извършил трансплантация на 
чужди стволови клетки в сърцето на па-
циент с инфаркт.

В края на февруари първият модел 

на Ферари, който легендарният пилот 
кара след преминаването си в итали-
анския тим през 1995 година, бе пуснат 
в продажба. От британската компания 
„Джирардо енд Ко“, която специализи-
ра в продажбата на ретро и спортни ав-
томобили, не разкриха цената на боли-
да, като всеки желаещ да го закупи, ще 
трябва да се свърже лично с компания-
та.

Шумахер печели първите си две титли 
във Формула 1 с тима на „Бенетон“, след 
което е привлечен като суперзвезда от 

„Ферари“ през 1995-а с цел да донесе 
първа титла на отбора от 1983 г. до онзи 
момент. На 16 ноември 1995-а германе-
цът прави първите си 17 тестови оби-
колки за „Ферари“ с модел 412 T2 пред 
близо две хиляди зрители на клубната 
база във Фиорана. По-малко от седмица 
по-късно той кара същия болид и на те-
стове в Португалия.

Впоследствие Шумахер кара друг бо-
лид през сезон 1996-а, след което пече-
ли пет световни титли с „Ферари“ в пери-
ода 2000-2004 г.

Чудо! Шумахер отново 
ще стъпи на краката си
XЛегендарният пилот ще бъде подложен на нова иновативна терапия

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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„Фланелка на „Реал Мад-
рид“ с автографи на 
футболисти от отбо-
ра беше продадена на 
търг в България в по-

мощ на Иван Тодоров. Мъжът е луд фен 
на отбора, а в момента се бори с тежко 
онкологично заболяване, за лечението 
на което са му нужни средства.

Фланелката с подписите на 22-ма иг-
рачи на кралския клуб пристигна в Бъл-
гария преди месец. 

Тогава започна и наддаването за цен-
ния артикул. Фен на „белия балет“, кой-
то поиска да остане далеч от светлини-
те на прожекторите, предложи за нея 11 
600 лева.

Така по време на пандемия той пода-
де ръка към друг фен на „Лос меренгес“ 
- Иван Тодоров. В Китай той продължава 
да се бори с коварната болест остеосар-
ком на меките тъкани.

„След проведените няколко курса на 
химиотерапия се оказа, че те не водят 
до така желаните резултати.

След 52 дни 
на пълна изолация

китайските специалисти позволиха да 

напусна болницата и да отида на едно 
по-топло място с тропически климат, 
което да спомогне за по-бързото ми 
възстановяване“, разказа младият мъж

Сега той е на остров Хайнан. В края на 
този месец обаче отново влиза в болни-
ца. Тогава ще стане ясно колко успешни 
са били направените до момента про-
цедури.

Освен за фланелката, на търга се над-

даваше и за топка на „Реал Мадрид“ с 
автографи, химикалка на отбора и ме-
дал от финала на Шампионска лига в 
Киев. Общата събрана сума е на стой-
ност около 15 000 лева.

Сега Иван мечтае да премине по-бър-
зо през най-голямото предизвикател-
ство, което съдбата му поднася, и вяр-
ва, че някой ден той ще бъде този, който 
ще помага.

Бившият футболен национал на 
България Георги Пеев бе опреде-
лен за дузпаджия №1 в история-

та на Висшата лига на Русия. Това става 
ясно от класация, изготвена от издание-
то zvezda-fc.ru.

Пеев игра 10 годин в „Амкар“ (Перм), 
като изпълни 17 дузпи за отбора и не 
пропусна нито една от тях. Със 100-про-
центовата си успеваемост и броят на 
11-метровите удари, които се е нагър-
бил да бие, Пеев заема еднолично пър-
вото място в класацията. 

В представянето му се подчертава, че 

той е част от постсъветския футбол още 
от 2001 г., когато преминава в „Динамо“ 
(Киев). В Украйна Георги рита и за „Дне-
пър“, преди в началото на 2007 г. да бъде 
купен от „Амкар“. „Пеев често изпълня-
ваше дузпите в стил „Паненка“, заради 
което вратарите в Русия не го харесваха 
много“, пише zvezda-fc.ru. 

Втори в класацията на изданието се 
нарежда аржентинецът Алехандро До-
мингес. С екипите на „Рубин“ (Казан) и 
„Зенит“ (Санкт Петербург) нападателят 
изпълни 14 дузпи и също като Пеев вка-
ра всичките.

Българин дузпаджия №1 в 
историята на руската лига

Българин оглави Европейската ат-
летика. Президентът на Българ-
ската федерация по лека атлети-

ка (БФЛА) Добромир Карамаринов бе 
избран за и.д. президент на Европей-
ската централа по този спорт (ЕА). Ка-
рамаринов заема поста на норвежеца 
Свен Арне Хансен (Нор), който получи 
тежък инсулт.

Решението за смяната бе взето след 
двудневно видеоконферентно съве-
щание на Изпълнителния борд на ЕА, 
макар изборът да бе предопределен, 
тъй като Карамаринов е първи вице-
президент на ЕА, а по устав именно 
първият вицепрезидент поема пос-
та при подобна ситуация и изпълнява 
длъжността до следващия конгрес.

61-годишният сливналия е за втори 
мандат първи вицепрезидент на ЕА, а 
следващият конгрес трябва да се про-
веде през октомври 2021 г.

„Пожелавам на Свен Арне да се въз-
станови максимално бързо. Вече вто-
ри мандат съм първи вицепрезидент 
и съм запознат с ангажиментите и от-
говорностите, които изисква постът 
на президента. В тези трудни времена 
за спорта ще дам всичко от себе си, за 
да отговоря на висотата на очаквани-
ята“, обяви Карамаринов, който през 
октомври 2019-а в Доха (Катар) бе из-
бран за член на Съвета на Световната 
атлетика (бившата IAAF), а също така е 
и шеф на Асоциацията на балканските 
атлетически федерации.

Европейската атлетика 
с български шеф

Снимкa: „Атлетика“

Продадоха на търг фланелка на 
„Реал“ в помощ на български фен
X15 000 лв. бяха събрани за Иван Тодоров, който от години се бори с тежко заболяване

Продадената на търг фланелка.

Иван Тодоров

Снимкa: Sportal.bg
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
evstatieva@bg-voice.bg

А
ко имате 12,5 млн. долара, 
бихте могли да си осигури-
те перфектното място за из-
олация. На Бахамите, пред 
лазурното море и с частен 

плаж с бял пясък. Някога в имота Лифopд 
Keй е почивала принцеса Даяна със си-
новете си Уилям и Хари. Днес плaж-
нaтa къщa c бaceйн, пeт cпaлни, тepaca 
и oгpoмeн чacтeн плaж c бял пяcък ce 
пpoдaвa. Имотът e обявен за продажба 
от Christie's International Real Estate. Той е 
oт зaтвopeн тип и ce нaмиpa в зaпaднaтa 
чacт нa ocтpoв Hю Пpoвидeнc. Цeнaтa мy 
e 12,5 милиoнa дoлapa, пишe СNN Тrаvеl.

Mяcтoтo
Cчитaн зa eдин oт нaй-бoгaтитe и нaй-

eкcклyзивнитe квapтaли в cвeтa, Ли-
фopд Keй e ocнoвaн пpeз 50-тe гoдини нa 

минaлия вeк oт извecтния кaнaдcки биз-
нecмeн Eдyapд Плънкeт Teйлъp, кoйтo 
кyпил зeмятa пpeз 1954 г. oт бaxaмcкия 
пpeдпpиeмaч cъp Xapoлд Kpиcти. Пpeз 
дeкeмвpи 1962 г. пpeзидeнтът нa CAЩ 
Джoн Ф. Keнeди oтcядa в дoмa нa E. П. 
Teйлъp в Лифopд Keй. B квapтaлa имa 
oкoлo 450 къщи и oкoлo 1300 житeли.

Имoтът
Имoтът e eдин oт нaй-лyкcoзнитe нa 

Бaxaмcкитe ocтpoви. Hoвият coбcтвe-
ник щe имa зa cъceди xoливyдcки звeз-
ди, включитeлнo Шoн Koнъpи, кaктo и 
ceмeйcтвo Бaкapди, пише money.bg. Toй 
e пpoeктиpaн пpeз 1969 г. oт apxитeкта 
мoдepниcт Poбъpтcън Уapд в cpeдaтa нa 
вeкa. Рeнoвиpaн е пpeз 2009 г. и плoщтa 
мy e близo 5000 квaдpaтни мeтpa.

Зa пpecтoя нa Дaянa в имeниeтo пишe 
в книгaтa нa eдин oт бoдигapдoвeтe нa 
пpинцecaтa Keн Уopф, кoйтo в пpoдъл-
жeниe нa шecт гoдини e нa cлyжбa в 
кpaлcкoтo ceмeйcтвo. Kнигaтa e oт 2017 г. 
– „Guаrdіng Dіаnа: Рrоtесtіng thе Рrіnсеѕѕ 
Аrоund thе Wоrld.“

Kpaлcкитe ocoби
ca oтcядaли тaм кaтo гocти нa Keйт Meн-
зиec, oт милиoнepcкoто ceмeйcтвo Meн-
зиec.

Уopф oпиcвa мяcтoтo кaтo oгpoмeн 
лyкcoзeн кoмплeкc, кoйтo e бeзyпpeчнo 
пoддъpжaн и ocигypявa пoвepитeлнocт.

Лукс за $12,5 млн. на Бахамите
XВ имота е почивала принцеса Даяна със синовете си Хари и Уилям

Снимки: Christie's International Real Estate

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Топящи се ледници в Норвегия разкриха дре-
вен планински проход, в който бяха намере-
ни различни вещи, използвани от викингите.

Археолозите намериха дрехи, сечива, оборуд-
ване, животински кости. Сред стоте артефакта са 
конска подкова, ръкавица, туника, дървена игла, 
тояга, малък железен нож. Датирането им разкри, 
че проходът е използван от около 4-и век до 14-и 
век.

„Когато използването на прохода се е засили-
ло през 11 в., по времето на викингите хората са 
били по-мобилни, търговията и урбанизацията на 
Северна Европа са се засилили“, обяснява проф. 
Джеймс Барет. - Планините вече не са били откъс-
нати райони, а са предоставяли жизнен достъп до 
важни продукти и са били артерии за транспорти-
рането им“.

Учени от изследователския център Ротамстед 
и университета на Кент в Англия откриха в 
ствола и листата на върбата потенциално ле-

карство срещу рак.

Растителното вещество миабеацин унищожа-
ва различни видове ракови клетки, включително 
устойчивите към други препарати. То е активно 
срещу невробластом - трудноизлечим тумор, при 
който оцеляването е под 50%. Миабеацин освен 
това е ефикасен срещу ракови клетки на млечна-
та жлеза, гърлото и яйчниците.

Веществото съдържа произвеждан в кората на 
върбата глюкозид, който е активна съставка на 
аспирина. Доказано е, че той притежава редица 
противоракови свойства срещу колоректален 
рак, но терапевтичният потенциал на миабеацин 
е още по-голям.

Откриха древен проход 
на викингите

Във върбата откриха ефикасно 
средство срещу рака

Суперзвезди пяха за медиците 
на първа линия

Г
одина след финализиране на 
развода им Брад Пит и Андже-
лина Джоли се разбраха как 
наследниците им ще се обуча-

ват.
Брад е подал документи в съда в 

Лос Анджелис, с които информира 
съдията, че той и бившата му съпру-
га са постигнали споразумение. Два-
мата са решили да оставят децата си 
на традиционно обучение. Това ще 
засяга петте от шестте им деца, тъй 
като най-големият им син Мадокс 
вече е в колеж и е пълнолетен.

По време на 14-годишната връзка 
между двамата актьори децата им 
бяха обучавани у дома с помощта на 
частни учители. Семейството често 
се местеше заради филмови ангажи-
менти и затова родителите бяха ре-
шили, че няма смисъл всеки път да 
записват децата си в различно учи-
лище.

Брад и Джоли се разбраха  
за училището на децата

Т
рикратният европейски шам-
пион по бокс Тервел Пулев 
стана доброволец в столична 
болница и ще помага в отде-

лението по „Спешна помощ“. Заради 
коронавируса спортистът не може 
да тренира активно както преди и е 
решил да посвети времето си на па-
циентите.

От лечебното заведение съобщи-
ха, че той ще отговаря за транспор-
та на пациенти, дезинфекцията на 
помещенията и санитарно-хигиен-
ните дейности в отделението.

„Не е важно да си само победител 
в спорта, а преди всичко да си човек 
в живота“, коментира Тервел.

Брат му Кубрат също е изявил же-
лание да се присъедини към добро-
волците, ако в следващите дни от 

болницата имат нужда от още хора.
Боксьорът смята, че извънредно-

то положение ще накара хората да 
се смирят.

З
аедно с Лейди Гага и Селин Дион 
„Ролинг Стоунс“ бяха част от спе-
циално звездно събитие в под-
крепа на здравните работници, 

които се борят с коронавируса.
Събитието, организирано от между-

народната организация Global Citizen в 
сътрудничество със Световната здрав-
на организация и суперзвездата Лейди 
Гага, успя да „осигури момент на глобал-
но единство в борбата с COVID-19“, заяви 
изпълнителният директор Хю Евънс.

Сред участниците в концерта бяха Тей-
лър Суифт, Били Айлиш, Селин Дион, Ел-
тън Джон, Пол Маккартни и Стиви Уон-
дър.

В 8-часовото стрийминг събитие се 
появиха Кристин и „Куин“, актьорите Дон 
Чедъл и Самюъл Л. Джаксън, както и фут-
болната звезда Меган Рапино.

Тервел Пулев стана 
доброволец в „Спешна помощ“
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Клои Кардашян е замразила яйцеклетки-
те си. Риалити звездата, която се раздели с 
Тристан Томпсън заради изневяра, обмисля 

дали да има второ дете.
В шоуто „Тяло за отмъщение“ сестрата на Ким 

Кардашян изтъкна, че е независима и няма нужда 
от мъж, за да гледа детето си.

През уикенда дъщерята на Клои – Тру, стана на 
2 г., като по този повод звездата поръча пищна ук-
раса за дома си. Клои сподели няколко снимки на 
порасналото си момиченце, което си играе сред 
балоните в спалнята й.

Заради детето Клои се е самоизолирала в дома 
си заедно с бившия си приятел, за да може трима-
та да прекарват повече време заедно и отпразну-
ват рождения ден.

„Ти правиш живота ми пълноценен“, написа 
Клои под фотосите.

Клои Кардашян замрази 
яйцеклетките си

Бруклин се наслаждава на социалната изо-
лация с новата си любов – актрисата Нико-
ла Пелтц. Двамата постоянно демонстрират 

близост в социалните мрежи. И докато феновете 
на двойката се радват на снимките, то една жена 
силно бе засегната от тях.

Става въпрос за Хана Крос, бившата приятелка 
на Бруклин. Двамата се разделиха през август, а 
не след дълго синът на Виктория и Дейвид Бекъм 
намери утеха в прегръдките на Пелтц. Според 
близки до Крос раздялата е била доста трудна за 
нея и тя дълго време не е могла да я превъзмогне.

„Аз виждах бъдеще за нас, но за теб бях само 
временно развлечение“, се казва в текста. Тя до-
пълва, че е объркана и тъжна и не знае къде е 
сгрешила, за да се стигне до този развой на съ-
битията.

26
-годишната дъщеря на 
актрисата Деми Мур 
и Брус Уилис публику-
ва видео в Instagram, на 

което се вижда, че е обръснала глава-
та си. А за да бъде новата й прическа 
перфектна, на помощ идва и известни-
ят й баща.

Коментарите обаче сравниха нова-
та прическа на 26-годишното моми-
че с тази на Деми Мур от 1997 г. Тогава 
актрисата също обръсна главата си за 
филма „G.I. Jane“.

Талула сподели и своя снимка с гола 
глава. Семейството на Брус Уилис и 
Деми Мур в момента е заедно по вре-
ме на социалната изолация. Наскоро 
те публикуваха обща снимка, на коя-
то всички са по пижами. „Избрахме да 
бъдем заедно по време на този пери-
од и взимаме всички мерки за безопас-
ност“, пише Талула в Instagram.

Селин Дион с послание към 
героите срещу Covid-19

Еминем: Горд съм с дъщеря си
М

оже и вече да е порасна-
ла, но Хейли Матърс ви-
наги ще си остане мал-
кото момиче на татко. 

Ако сте фенове на Еминем, името 
най-вероятно ви е познато, тъй като 
рапърът неведнъж е пял за дъщеря 
си в своите песни.

„Hailie's Song“ излиза през 2002 г., 
когато момичето е на 7 г. В нея рапъ-
рът пее, че единственото нещо, кое-
то го крепи в този луд свят, е дъще-
ря му. „Малкото ми момиче расте, а 
аз я гледам с гордост“, се казва още 
в текста. Сега, когато Хейли е на 24 г., 
Еминем признава, че тя никога не го 
е разочаровала.

„Лудост е, че имам толкова голя-
ма дъщеря, но съм горд с нея. Има 
гадже, но няма деца“, пошегува се 
рапърът.

Момичето завършва психология 
в Университета в Мичиган с много 
добър успех.

К
анадската певица Селин 
Дион разпространи в со-
циалните мрежи видео, 
с което благодари на „ге-

роите“ на предна линия в борба-
та срещу новия коронавирус. В 
него тя призова феновете да си 
останат у дома.

„Повечето от нас следват пре-
поръките да си стоят у дома, но 
има много герои навън, на те-
рен, които ходят на работа всеки 
ден, рискувайки живота си за нас 
- казва тя. - Тези хора имат семей-
ства и близки, за които се безпо-
коят, но ходят все пак на работа, 
за да служат, за да ни спасят“.

„Не можем да ви благодарим 
достатъчно, но заслужавате по-
вече“ - каза звездата от кухнята 
си на медици, социални работни-
ци, продавачи, доставчици, по-
лицаи.

Брус Уилис обръсна главата на 
дъщеря си

Хана посвети песен на 
Бруклин Бекъм
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Б
ритни Спиърс върна феновете 
си две десетилетия назад като 
публикува видео, в което танцу-
ва на песента „Filthy“ от Джъстин 

Тимбърлейк. Двамата имаха връзка от 
1999 до 2002 г., след като се запознават 
по време на детския сериал „New Mickey 
Mouse Club“.

По време на социалната изолация 
Спиърс се отдава на музиката и забавни-
те клипчета, за да пребори скуката. „Не 
танцувам много, а просто съм ужасно от-
егчена“, пише изпълнителката.

Звездата знае, че последователите й 
веднага ще разберат коя е песента за 
фон, затова не забрави да спомене и би-
вшето си гадже.

Въпреки че не са заедно, Тимбърлейк 
и Спиърс поддържат добри взаимоотно-
шения и никога не са криели възхище-
нието си един от друг.

Веси Бонева празнува  
рожден ден с онлайн концерт

К
ато човек, който е в посто-
янна комуникация с най-
различни хора и винаги 
съвместява няколко неща 

едновременно, Мария намира со-
циалната изолация като същинско 
предизвикателство.

„Аз обичам да си стоя вкъщи, но 
не по такива причини, поради кои-
то сега ми се налага. За съжаление, 
трябва да спазим наредбите, за да 
се спасим взаимно. Няма да лъжа, 
не е леко да не съм в постоянно дви-
жение, но такава е ситуацията. Щом 
го изисква – го правя“, обяснява тя.

Тв водещата споделя, че изола-
цията й дава възможност да остане 
насаме със своите мисли и да си на-
прави равносметка.

„Много е страшно. Те са най-голе-
мият ми съдник. Но и могат да бъдат 
адски красиви. Най-много обичам 
да ми мълчат на тема любов“.

Т
я е млада, красива и много та-
лантлива. Занимава се с музика 
от 5-годишна. Обича да пее, ри-
сува и води здравословен начин 

на живот. Тя е Веси Бонева и отпразну-
ва своя 32-и рожден ден под звуците 
на музикални инструмента, сред които 
барабани, гайда и китара.

„По време на изолация музикантите 
изпитваме истинска липса на контакт с 
нашата публика и фенове. Именно за-
ради това реших да споделя този свой 
личен празник с едни от най-близки-
те ми хора“, обяснява Веси. Тя е един 
от многото родни изпълнители, които 
агитират хората да подкрепят българ-
ската музика.

Откакто са се самоизолирали, тя и 
приятелят й Явор Велчев – Яви, не спи-
рат да творят. В момента двамата за-
писват най-новата й песен.

Той е син на про-
фесионалния бо-
дибилдър, пре-

върнал се в актьор и 
после в губернатор на 
Калифорния – Арнолд 
Шварценегер - и из-
глежда, че 22-годиш-
ният Джозеф Баена е 
тръгнал по стъпките 
на звездния си татко.

Джозеф изкопира 
и емблематична поза 
на своя баща, като по-
зира на балкона си по 

къси шорти, стегнал бицепси.
Баена също има желание да се развива и в ки-

ното, често качва кадри, на които показва мус-
кулестото си тяло, и 
дори споделя трени-
ровки, на които пози-
ра до Шварценегер.

Бившият калифор-
нийски губернатор, 
който през 70-те годи-
ни 6 пъти поред пече-
ли конкурса „Мистър 
Олимпия“, видимо се 
гордее с желанието 
на сина си да бъде бо-
дибилдър и често му 
дава професионални 
напътствия.

Принц Хари неговата съпруга Меган участ-
ваха в раздаване на храна на болни хора в 
Лос Анджелис. Това е първата им публична 

проява, откакто те се устроиха да живеят в Кали-
форния.

Двойката, която от 1 април престана официал-
но да бъде активна част от кралското семейство, 
е участвала в раздаването на храната с добровол-
ци от асоциацията Проджект Ейнджъл Фуд, която 
обичайно доставя адаптирана храна за хронич-
ноболни хора.

Знатната двойка е раздала храна на около 20 
клиенти на асоциацията. Меган и Хари са напра-
вили това, за да подкрепят шофьорите на асо-
циацията, принудени да работят повече заради 
карантината в Калифорния, въведена заради ко-
ронавируса.

Синът на Шварценегер 
залитна по бодибилдинга

Меган и Хари раздават 
храна на болни хора

Мария Силвестър: 
Изолирана съм вкъщи

Бритни Спиърс танцува  
на песен на Тимбърлейк



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

22 - 28 април 2020 г. 61

Джъстин Тимбърлейк е успял да 
постигне много неща, но отглеж-
дането на дете е съвсем друго 
предизвикателство. Звездата е 

заедно със съпругата си Джесика Бийл 
и сина им Сайлъс в къща в щата Монта-
на, където изчакват да премине панде-
мията.

Тъй като почти всички детски градини 
и училища в САЩ са затворени, децата 
са преминали на онлайн обучение. Така 
те се озовават 24 часа с родителите си и 
Тимбърлейк споделя, че това не е никак 
лесно за него.

„С Джесика се съгласихме, че прекар-
ването на 24 часа с дете не е човешко“.

Звездата допълва, че все още се чуди 
как да се справи с предизвикателството, 
но е доволен за къщата в Монтана, коя-
то предлага перфектното решение за 
социална изолация.

К
оронавирусът служи като 
вдъхновение за хората на 
изкуството. Художник от 
щата Монтана нарисува кар-

тина, на която прочутият магьосник 
Хари Потър се бори с вируса.

Авторът на необичайната карти-

на обяснява, че се е спрял именно 
на популярния литературен герой, 
защото вярва, че както Хари Потър 
успява с помощта на приятелите си 
да се пребори със злите сили, така 
и хората по света ще могат да пре-
борят заразата, само ако са единни.

Британският художник Банкси 
пък използва тоалетната в дома си 
за своя нов проект. Във времената 
на социална изолация, той твори в 
санитарното помещение, като ак-
цент в проекта му този път са плъ-
ховете.

Хари Потър - герой,  
борещ се с Covid-19

Джъстин Тимбърлейк е успял да 

Тимбърлейк: Стоенето вкъщи 
с дете не е лесно Британски учени заявиха, че се надяват да 

имат един милион дози ваксина срещу ко-
ронавируса до септември. Екип учени от 

университета в Оксфорд започва през следваща-
та седмица изпитания на продукта.

Много експерти смятат, че все още е твър-
де рано да се каже дали въпросната ваксина ще 
бъде безопасна и ефективна и че за разработва-
нето и произвеждането на надежден продукт са 
необходими поне 12 месеца.

Професор Ейдриън Хил, директор на института 
„Дженър“ към университета в Оксфорд, заяви, че 
светът не може да си позволи да изчаква повече 
и че учените са готови да рискуват и да започнат 
производство на продукта. В Обединеното крал-
ство продължава кризата със защитните облекла 
и оборудване.

В Оксфорд изпитват 
ваксина за Covid-19

Лиъм Хемсуърт: 
Претърпях 

операция
Лиъм Хемсуърт украси корицата на сп. „Men’s Health“ 

и призна, че през февруари бил хоспитализиран с 
ужасна болка, причината за която били камъни в 

бъбреците.
30-годишният актьор четири години бе веган, но след 

операцията разбрал, че такъв начин на живот изобщо не 
е за него.

„Това бе една от най-мъчителните седмици в живота 
ми. Бях на турне с филма „Isn't It Romantic?“, но ми се на-
ложи да лежа в болница и да преживея операция. Сега 
всичко е наред. Но ако изведнъж ти намерят камъни в 
бъбреците, то вероятността това да се повтори, ако про-
дължиш да се храниш и живееш като преди е поне 50%. 
Конкретно в моя случай, това стана от калция, който се 
намира в огромно количество в зеленчуците“.

Почти четири години Джони Деп и Амбър 
Хърд открито воюват един с друг, опит-
вайки се да възстановят справедливостта 

в съда. 33-годишната актриса настоява, че е била 
жертва на домашно насилие. Тя даже представи 
като доказателство снимки със следи от побой, 
който, по думите й, Деп й нанесъл през 2016 г.

56-годишният актьор пък уверява, че именно 
той е пострадал от ръката на жената, която оби-
чал. Той представи и своя версия на един от скан-
далите, при които е можел да остане без пръст.

Адвокати на Джони продължават да търсят до-
казателства, че именно Хърд е виновна за случи-
лото се. Ако наистина успеят да докажат това, то 
актрисата може да попадне в затвора за около 
три години.

Амбър Хърд може  
да получи до 3 г. затвор



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

22 - 28 април 2020 г.62

АЙСЛИН ЛАИНГ,  
КАСАНДРА ГАРИСЪН, 

Ройтерс

В 
ледената и безлюдна шир на 
Антарктида Алехандро Вален-
суела Пеня е свикнал с изола-
цията. Сега обаче изолацията 
придобива ново значение и 

контекст с оглед на това, че единстве-
ният все още свободен от коронавируса 
континент се опитва да задържи панде-
мията далеч от територията си.

Световното разпространение на бо-
лестта, с около 2 милиона случая на за-
разяване и 120 000 жертви, е поставило 
антарктическия регион в изолация. Из-
следователите са принудени да си стоят 
в базите, а туристическите посещения са 
отменени.

„Обучени сме да живеем в изолация, 
но сега при тази извънредна обстановка 
на практика сме изолирани в изолация-
та“, каза 41-годишният Валенсуела, кой-
то е морски губернатор на Чилийската 
антарктическа територия.

По телефона от военната база „Еску-
деро“ в Баия Филдес, най-югозападната 
точка на остров Кинг Джордж, Валенсу-
ела заяви, че на 100-членния му воен-
номорски екипаж не му е лесно в усло-
вията на самоизолация, но отбелязва, 
че ранното въвеждане на тези мерки е 
било от полза.

„Базите затвориха навреме“, каза той. 
Лодките спрели да идват още в начало-
то на март, а в края на месеца вече спре-
ли да пристигат и самолетите, добави 
Валенсуела. „Оттогава наистина сме из-
олирани, без никакъв контакт с никого“, 
заяви той.

Това означавало край на някои от дей-
ностите, които помагат времето да ми-

нава по-бързо на фона на непоносимия 
студ. Отменени са турнирите между ба-
зите по тенис на маса и баскетбол.

„Приемаме нещата спокойно, знаей-
ки, че близките ни са добре и че засега 
нещата на Антарктида се развиват бла-
гоприятно“, заяви Валенсуела.

Тюлени и пингвини
Антарктическият туризъм, който през 

последните години се развиваше стре-
мително, от няколко седмици е замрял, 
след като епидемии на борда на круиз-
ни кораби влязоха във водещите загла-
вия на новините, а правителствата въве-
доха рестрикции за пътуванията.

Сега в базите са останали само ми-
нимален брой изследователи и воен-
ни - компания им правят само морски 
слонове (вид тюлени) и пингвини - зао-
биколени от хиляди километри айсбер-

ги и заснежени равнини.
Аржентина, която е оставила там само 

около 170 души научен и военен персо-
нал, е ограничила посещенията в бази-
те си, изключение се прави само за жиз-
неноважни доставки. На личния състав 
още на 1 февруари са дадени указания 
как да се пази от вируса.

„Аржентина беше една от първите 
страни в света, взели мерки срещу ко-
ронавируса“, каза Даниел Филмус, се-
кретар по въпросите на Малвинските 
острови, Антарктида и Южния Атлантик.

Доктор Александра Айзърн, ръко-
водител на Секцията за антарктически 
изследвания към Националната науч-
на фондация на САЩ, заяви, че в антар-
ктическите бази вече са въведени мер-
ки като често миене на ръцете. На места 
с толкова тясно пространство за живее-
не болестите могат да се разпространят 
бързо.

„Винаги сме поддържали строга хиги-
ена и сме съблюдавали здравните про-
токоли за борба с болести в затворени 
пространства“, каза тя, добавяйки, че 
американските станции са добре обо-
рудвани за справяне с възможни про-
блеми, свързани с Ковид-19.

Засилените мерки за социално дис-
танциране обаче са лишили полярници-
те и от малкото събирания с приятели, 
на които обикновено се радват. В бази-
те на о-в Кинг Джордж например вече 
са спрени посещенията между колеги от 
руската, китайската, корейската и уруг-
вайската база. Отменени са и общите ве-

чери, спортните прояви и ски излетите 
през уикендите.

Като потенциален източник на вза-
имно заразяване е затворен и магазин 
за сувенири към руската военна база, 
в който се продават плюшени играч-
ки пингвини и тениски с лика на руския 
президент Владимир Путин и от който 
туристите могат да си купят пощенска 
картичка, за да я изпратят след това по 
пощата от близката чилийска база.

Замразени изследвания
Що се отнася до страните, извършва-

щи изследователска дейност на Антар-
ктида, кризата с коронавируса може да 
има съществено негативно отражение 
върху научната работа, казаха официал-
ни представители.

С оглед на разрастването на панде-
мията „без съмнение тя ще се отрази не-
гативно на теренните проучвания през 
следващия летен сезон“, каза Стефани 
Шорт, ръководител на Секцията за ан-
тарктическа инфраструктура и логисти-
ка към Националната научна фондация 
на САЩ.

Шорт добави, че в момента се извърш-
ват полети до Антарктика единствено за 
прибиране на полярници, които няма да 
са нужни през предстоящия зимен се-
зон.

„Оставаме в тесен контакт с нашите 
медицински консултанти и ще следим 
внимателно обстановката“, заяви тя.

Важни международни конференции, 
свързани с вземането на решения за Ан-
тарктида, също са отменени предвид 
това, че границите са затворени, а съ-
биранията на голям брой хора на едно 
място - забранени. Това се отнася за сре-
ща в Хелзинки през май и за друга в Хо-
барт, Австралия, планирана за юли.

Питър Конви, професор от Британ-
ския център за изследване на Антар-
ктида, предупреди, че нарушаването на 
графика на изследователската дейност 
може да попречи на изключително ва-
жно наблюдение на показатели за кли-
матичните промени и събирането на 
проби.

„Става дума за невероятно важна на-
учна дейност. Нужни са хора на терена, 
които да правят тези измервания и да 
поддържат оборудването“, каза той. „Ако 
не можем да пратим хора, няма да сме в 
състояние да извършваме тази дейност. 
Няма да сме в състояние по чисто логис-
тични причини“, добави Конви.

На Антарктида:  
„Изолирани в изолацията“
XИ на единствения свободен от коронавируса остров спряха социалните контакти
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На Антарктида:  
„Изолирани в изолацията“

http://sttransport.net/


22 - 28 април 2020 г.64

https://www.gosarpinos.com/

