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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма

» на 17 » на 13

Covid-19: В кои щати падат 
някои от забраните  
и в кои остават?

Ето какво включва 
указът на Тръмп, спиращ 
зелените карти

На първа линия - българските 
медици в епицентъра на заразата

» на 14 - 15

Българи пробягаха 
4898 км в Ню Йорк 
и станаха звезди 
във филм » на 54 » на 24» на 21

Останали сте 
без работа и 
имате въпроси? 
Ето отговорите

Масовият убиец 
от Канада: 
„Един много 
ревнив мъж“

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Преди две седмици пътувах с операто-
ра Светослав Кошутански до Ню Йорк - в 
момента, когато градът беше кота нула 
на заразата в САЩ. Тогава беше и пикът - 
на брой заразени и на брой умиращи от 
COVID-19. Исках да разкажа историите 
на българските медици на първа линия 
(стр. 14-15 и във видео на нашия сайт) - 
тези лекари и медицински сестри, които 
всеки ден рискуват живота си в борбата с 
опасния вирус. Интересно ми беше да чуя 
и видя какво е състоянието в болниците 
- все пак и аз виждах тези конспиратив-
ни клипчета, показващи уж празните лег-
ла и спешни отделения. Те, разбира се, са 
пълни - както ни каза д-р Александър Ла-
тев от North Central Bronx Hospital - дори 
операционните са превърнати в стаи за 
болни с COVID-19 - и ни показа видео. А 
това, което показваха тези клипчета, са 
легла, подготвени за нови болни – мес-
та, освободени заради спрените планови 
операции и други процедури. Места, ча-
кащи болните от COVID-19. Към този мо-
мент потвърдените заразени в щата Ню 
Йорк са близо 300 хиляди - почти една 
трета от всички случаи в САЩ. Починали-
те - повече от 23 хиляди.

Ако все пак очаквате да видите хора на 
носилки по улиците пред болниците - ня-
маше. Но това, което имаше, е странното 
усещане, че някаква невидима заплаха е 
навсякъде около нас. И няма маски, ръка-
вици или достатъчно количество дезин-
фектант, които да те предпазят. Това усе-
щане започна още с полета ни от Чикаго 
за Ню Йорк. Летище O’Hare е второто по 
заетост в света. В обичаен ден има полети 
до някой от трите аеропорта в Ню Йорк 
на всеки 15-20 минути. Сега полетите бяха 
не повече от 4-5 за целия ден и постоян-
но ги променяха, отменяха, обединява-
ха. А летището беше празно, пусто и ня-
как си потискащо тихо. Така беше и на La 
Guardia.

Но най-потискащата тишина беше тази 
в Манхатън. Тези огромни авенюта бяха 
пусти, без обичайната навалица и глъч 
на всички възможни езици, магазините 
- затворени, витрините - изпразнени. Да 
караш в Ню Йорк за първи път не беше 
проблем - паркирах на Times square. В 
неделния ден времето беше приятно и 
слънчево. Но площадът беше друг - свете-
щите билборди бяха там, известните сгра-
ди - също, но липсваше познатата емоция 
и енергия на кръстовището на света, как-
то наричат площада. Сега там се размина-

ваха десетина минувачи с маски, основно 
нюйоркчани. По Broadway Avenue мина-
ваха предимно автобуси и полицейски 
коли. Рядко се чуваше отдолу движение-
то на метрото. Това, което пронизваше 
тази зловеща тишина, беше само воят на 
линейките и пожарните. Във всички часо-
ве на деня и нощта. И в 7 вечерта - апло-
дисментите за лекарите и всички на пър-
ва линия.

Когато като репортер отиваш в коман-
дировка на опасно място - ураган, кон-
фликт, протест, излязъл извън контрол, 
може да видиш заплахата, да планираш 
как да се предпазиш. Но не и сега. Изклю-
чително странно усещане, което се под-
силваше от цялото напрежение, царящо в 
Ню Йорк, а източникът му беше невидим.

Само няколко хотела работеха в Ман-
хатън, но с ограничения - без ежеднев-
ното почистване и с екстра мерки за си-
гурност, без ресторанти и рум сервиз, но 
с дезинфектанти на всеки етаж. На ъгъла 
до нашия хотел видях пицария, която ра-
ботеше и продаваше нюйоркска пица на 
парче. Купих си парче нормалност. Освен 
делитата и McDonald’s не видях други от-
ворени ресторанти. Освен италианския 
до театъра, където снимат вечерното шоу 
на Стивън Колбер по CBS. Това беше мал-
ка радост за нас - още една капчица нор-
малност.

Но Манхатън не беше същият - вели-
чествени и лъскави, небостъргачите гор-
до се извисяваха, но в тях липсваше жи-
вот. Дори водата в мемориалните басейни 
на Световния търговски център беше 
спряна. А там нямаше абсолютно никой. 
Опашки се извиваха само около магази-
ните за храна - хората стояха на метър-
два един от друг и чакаха, за да влязат и 
да напазаруват. Всички носеха маски.

Нюйоркчани са доказвали неведнъж, 
че могат да се изправят след всяка ата-
ка и трудност. Сигурен съм, че и този път 
ще е така. Но не знам кога. Не знам и дали 
това, което наричаме нормалност, скоро 
отново ще е реалност в този град, който 
никога не спи, а сега беше притихнал и 
безжизнен.

След 14-дневна карантина по домове-
те мога да съобщя, че аз и операторът ми 
сме живи, здрави и без симптоми.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Репортерски бележник:  
от епицентъра на заразата

https://www.facebook.com/milanabash78
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„Ще ти пусна куршума“. Смъртните 
заплахи към ген. Мутафчийски

Ш
ефът на Националния 
оперативен щаб за бор-
ба с коронавируса ген. 
Венцислав Мутафчий-
ски получава смъртни 

заплахи. За това разказа самият той в 
интервю за „Дойче веле". Заплахите са 
няколко, но Мутафчийски цитира само 
една: „Искам да бъдеш усмихнат, когато 
ти пусна куршума“.

Част от смъртните заплахи, получени 
от Мутафчийски, не са анонимни. Сами-
ят той обяснява, че имена има, но не се 
знае дали са истински.

„Това е работа на полицията. Аз не 
мога да преценя реална ли е заплахата 
или не. Да, правя много жертви за ра-
ботата си

но чак пък 
да загубя живота си

заявява той.
До момента нито от полицията, нито 

от прокуратурата са казали дали рабо-
тят по подадените от шефа на щаба сиг-
нали.

От НСО съобщиха за Меdiapool, че на 
този етап службата не е била сезира-
на. Ако това се случи, ще бъде свикана 
междуведомствената комисия, която 
ще реши как да се процедира.

„Моят образ твърде често вече се са-
танизира. В смисъл, че действията и 
упоритостта на щаба разрушавали ико-

номиката, което всъщност изобщо не 
е вярно. Проблемът е глобален. Дори 
и да оставим всички да работят, а ние 
сме ги оставили да работят, те няма как-
во да работят. Да вземем автомобилния 
бранш: те могат да си произвеждат кол-
кото искат фарове за мерцедеси, но ако 
Мерцедес не произвежда мерцедеси и 
ако пазарът не търси мерцедеси, аз ли 
съм виновен?“, казва Мутафчийски по 
повод развитието на ситуацията с ко-
ронавируса у нас и обществената реак-
ция на ограничителните мерки.

Той посочва, че решението за отваря-
не на някои паркове за разходки е

опит да се „изпусне 
напрежението“

за да не стане по-лошо – тотално не-
спазване на мерките.

„Това с парковете ние го приехме 
като един добър компромис за изпус-

кане на напрежението. Защото това на-
прежение можеше да доведе до още 
по-демонстративно неспазване на мер-
ките, каквито явления се наблюдават 
все по-често. Съгласни сме на такъв 
компромис. Но в никой случай няма да 
подкрепим едно поголовно отваряне 
на тези пространства“, заявява той.

На сутрешните оперативки с преми-
ера Бойко Борисов щабът го „сваля на 
земята“, казва още Мутафчийски, цити-
райки самия министър-председател. 
Според него политиците обичат да съ-
общават само добрите вести.

„Няма наложени на щаба решения 
и мисля, че премиерът и министрите 
вече са наясно с това. Ние сме съглас-
ни, но задължително трябва да се обяс-
ни на хората, че всички разхлабвания 
на мерки, които предполагат събира-
ния на повече хора на едно място, ще 
доведат до влошаване на епидемиоло-
гичната ситуация. И политиците трябва 
да се научат малко на реално говорене, 
а не само да съобщават добрите вести“, 
заявява той по повод разхлабването на 
мерките.

На въпроса дали Бойко Борисов се 
вслушва в думите му, генералът отгова-
ря: „Премиерът е известен с твърдия си 
характер, но

учудващо за мен 
той се вслушва

в нашите тревоги, опасения и препоръ-
ки. Понякога спорим с часове и ние на-
истина го сваляме на земята“.

Мутафчийски обясни, че резултатите 
за заразата в България били чудесни до 
12 април, но тогава нещата се объркали.

„Имаше едно вредно говорене в об-
ществото, бяха отправени грешни пос-
лания. Стигна се дори дотам да се от-
рича съществуването на проблем с 
КОВИД-19 в България. Хората започна-
ха по-смело да излизат навън, да се съ-
бират, а съчетано с масовите пътувания 
по Цветница и Великден, всичко това 
даде резултат и в момента сме в стръм-
ната част на изкачването“, каза той.

XОбразът ми се сатанизира, сподели шефът на Националния оперативен щаб

Снимкa: БТА

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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П
оложителни проби за коро-
навирус бяха регистрирани 
сред пътниците на самолет 
от Амстердам за София на 
26 април. Този полет е мно-

го популярен сред българите в САЩ, 
когато пътуват за България, а в момента 
заради масовите ограничения Амстер-
дам е и едно от малкото места за пре-
качване към Родината.

Здравните власти в България засе-
га нямат информация дали сред път-
ниците на самолета е имало българи 
от Щатите. Шефът на Районната здрав-
на инспекция в София д-р Алексан-
дър Златанов обясни пред BG VOICE, че 
всички пътници са установени и изди-
рени и са им направени бързи тестове, 
но в списъците с имената им не фигури-
рат данни за началната дестинация на 
техните пътувания. Окончателни данни 
за броя на заразените на полета се оч-
аква в следващите дни. BG VOICE про-
дължава да търси информация има-
ло ли е на борда наши сънародници 
от САЩ. Развитието на темата може да 
следите на сайта на bg-voice.com.

На този етап се знае, че трима от път-

ниците са дали положителни проби. На 
борда на самолета на „България еър“

са пътували 
общо 95 души

От Националния щаб за борба с коро-
навируса призоваха хората, пътували с 
полета от 26 април, сами да потърсят 
районните здравни инспекции по мес-
та, за да се изследват.

Полицията обяви, че ще съдейства на 
екипите на здравните инспекции за от-
криването на пътниците. При влизане-
то си в България пасажерите са длъжни 
да попълват декларации на летище Со-
фия и да се намират под 14-дневна ка-
рантина. 

Декларациите се предоставят на еки-
пите на РЗИ на летище София. В тях се 
съдържа информация на какъв адрес 
ще бъдат по време на карантината. С 
тези данни разполага и МВР.

Майка и син от хасковското село Кри-
во поле са сред заразените с корона-
вируса пътници от самолета от Ам-
стердам, стана ясно от информации в 
местни медии. Двамата са в болницата 
в Хасково, състоянието на момчето не е 

тежко, но майката е с двустранна пнев-
мония и затруднено дишане.

Заедно с тях е пътувала и дъщеря й, 
но тя не е дала положителен тест за ко-
ронавирус. Момичето е изолирано за 
14 дни, каквито са препоръките на На-
ционалния оперативен щаб.

Те не са уловени от термокамерите и 
на двете летища в Амстердам и София. 
При кацането си не са уведомили ни-
кой, че не са в добро здраве. След като 
се придвижили до Хасково с такси, по-
търсили медицинска помощ. Тримата 
са берачи на цветя в Нидерландия.

Коронавирус в полет, с който българите 
в САЩ често пътуват за България
XТрима пътници са дали положителна проба, издирени са всички, за да бъдат тествани

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Съдът отмени гаранцията 
на Волен Сидеров

Съдия Николай Урумов от Софий-
ския районен съд отмени като не-
законна мярката за неотклонение 

от 50 000 лв. парична гаранция на Волен 
Сидеров. Тя бе наложена на лидера на 
„Атака“ от прокуратурата заради призи-
вите му българите да отидат масово до 
църквите на Великден без медицинска 
маска. Определението на съда е оконча-
телно и не може да бъде обжалвано. Заради изказването си Сидеров престоя 24 
часа в ареста в средата на април.

Прекият избор за лидер  
на БСП - юни или септември

Два варианта за провеждане на 
първия в историята на БСП пряк 
избор на лидер обсъди тясното 

ръководство на партията. Единият е во-
тът да се проведе на 21 юни, а другият - 
на 20 септември. Датата трябва да бъде 
определена от широкото ръководство 
на партията - Националния съвет, но то 
ще може да заседава само след отпада-

не на извънредното положение и забраната за събиране на хора на едно място.
Първият тур трябваше да бъде на 26 април, а вторият - на 3 май, но бе отложен.

Оперираха бебето Анди, 
което трогна България
Късно в понеделник оперираха 

3-месечния Анди, чиято история 
трогна хиляди българи. Момченце-

то създаде прецедент в дарителството, 
след като само за няколко часа през фев-
руари бяха събрани над 200 000 лева, 
необходими за чернодробна трансплан-
тация в Германия. Сега в клиниката в 
Германия един до друг лежат и Анди и баща му. Момченцето бе подложено на 
животоспасяващата чернодробна трансплантация, а баща му стана негов донор.

Махнаха КПП-та на 
„Факултета“ и „Филиповци“

От днес пред кварталите „Факул-
тета“ и „Филиповци“ няма кон-
тролно-пропускателни пунктове, 

след като от 16 март МВР следеше вли-
зането и излизането от там да бъде само 
за отиване на работа, пазаруване, посе-
щение на лекар и завръщане на посто-
янен адрес. Причина за налагането на 
ограниченията бе сигнал от „Пирогов“ и 

ВМА за повече пациенти от двата квартала. За една седмица във „Филиповци“ и 
„Факултета“ са тествани повече от 1000 души, като заразените сред тях са 17.

Летният сезон в България 
може да започне през юли
Активният летен сезон в Бълга-

рия се очаква да започне от 
началото или средата на юли. 

Все още обаче условията за това не 
са съгласувани с бранша и всички 
институции, сред които и Национал-
ният оперативен щаб. Това се раз-
бра от думите на министъра на тури-
зма Николина Ангелкова, която даде 
брифинг в Министерски съвет. Тя не-
колкократно призова българите да 
подкрепят вътрешния туризъм. Очак-
ва се страните в ЕС да излязат с обща концепция за възстановяване на туризма 
в общността.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Българин – доброволец в помощ 
на лекари и пациенти в Мюнхен
XАтанас Вутов помага в една частна клиника, която приготвя храна

Г
ермания е една от страните, в 
която много българи посрещ-
наха епидемията от коронави-
рус и трябваше да се справят 
със строгите мерки на каранти-

ната, наложени от местните власти. От 
няколко дни обаче ограниченията и там 
започват леко да се разхлабват и живо-
тът постепенно да се опитва да се връща 
към старите обичаи.

В помощ на този процес се включи и 
един българи. Атанас Вутов стана до-
броволец и от известно време готви на 
лекарите и пациентите в Мюнхен.

Той е на 31 години, роден е в София, 
но последните 6 години от живота си 
прекарва основно в Германия. Доскоро 
е бил

главен готвач на футболния 
отбор „Байерн Мюнхен“

Днес работи на свободна практика 
към различни хотели, а заради кризата с 
коронавируса започва да помага в една 
частна клиника, като приготвя храна и 
за лекари, и за пациенти.

„В клиниката изцяло работим неща, 
които предварително са подадени на за-
явка, тъй като всеки един пациент, кой-
то е при нас, има различна диета, коя-
то спазва, тъй като е дневна специална 

клиника“, разказа Атанас пред NOVA. 
Клиниката, в която работи той, има клон 
в един от районите на Мюнхен, който е 
поставен изцяло под карантина - Шва-
бинг. Там се грижат само за пациенти с 

коронавирус и лекари, които ги леку-
ват. „Още не съм ходил в нея, но всичко е 
много строго. Всеки, който влиза вътре, 
излиза с костюми, минава през специал-
на дезинфекция и режимът на яденето е 
много строг“, разказва още Атанас.

Вутов успява да се прибере от Бъл-
гария в Германия два дни преди да за-
творят границите. Затова има база за 
сравнение и може да направи паралел 
между двете държави.

„Няма как да сравняваме България с 
други западни държави, тъй като Бълга-
рия е с население от 6-7 милиона, а Гер-
мания - с 80 милиона. Болниците и ин-
ститутите са много повече, затова много 
голяма част от мерките са много по-раз-
лични, отколкото в България. А и знаете, 
че на българина, когато му се отхлабят 
малко или много ластиците,

почва много 
да си позволява

казва Вутов.
За разлика от много други държави в 

Германия паркирането е платено, мас-
ките не са задължителни, а разходките 
в парковете са позволени. Но пак при 
определени условия: „Мерките в пар-
ковете са горе-долу прилични. Полици-
ята контролира това да не се събираме 
повече от 3-4 човека, да се спазва дис-
танция. Събират се по 3-4 заедно, на гру-
пички, или карат колела много близко 
едно до друго. Имат право, тъй като в 
Германия е позволено тези хора, които 
живеят практически заедно, да излизат 
и заедно, тъй като споделят едно общо 
жилище“, обяснява Атанас.

Вутов и приятелката му правят раз-
ходки в парка при всяка възможност. 
Особено след като плановете им за ва-
канция в Кипър за рождените им дни са 
се провалили. На път са да „изгорят“ и 
билетите за Лондон, които купили още 
през януари. За да компенсират, си пра-
вят кулинарни вечери и предизвикател-
ства. А на великденската трапеза сложи-
ли хубава свежа салата с ягодов дресинг, 
яйца, козунак и мързеливо пиле.

https://taniasells.com/
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Б
ългарин, който работи като 
банкер в Лондон, поде ини-
циатива в помощ на българ-
ския бизнес в Родината. Янко 
Христов създаде онлайн плат-

форма за набиране на средства, които 
да отидат директно за заплати на малки 
български фирми.

Идеята за това дошла, след като негов 
приятел организирал кампания, за да 
спаси бара, който притежава.

„Изчаках да видя какво отражение ще 
има върху бизнеса и какви мерки ще 
се предприемат за хората, засегнати от 
кризата. Реших, че колкото и малка да е 
сумата, можем да помогнем“, казва Хри-
стов пред „24 часа“. Той нарекъл кампа-
нията си „Денят след утре“, а сумата, кой-
то заложил като крайна цел в нея, е 10 
000 паунда. Но дори и да мине този раз-
мер, парите ще бъдат разпределени за 
нуждаещи се фирми.

27-годишният банкер се надява, че го-
ляма част от помощта

ще дойде от хора извън 
България

в началото предимно от приятели и 
познати. Вярва, че и българите ще се 
включват въпреки трудностите, пред 
които са изправени.

Според разработения от българина 
план с него ще могат да се свързват фир-
ми от България, като от тях ще се изис-
кват финансови отчети, които и към мо-
мента са публични. Те трябва да поискат 
конкретна сума и да обяснят защо я ис-
кат, а след като я получат, да докажат за 
какво са я използвали.

„Целта е да се види, че компанията е 
била в нормално състояние, преди да 
се въведе извънредното положение. Не 
е била близо до това да фалира. Искаме 
помощта да е насочена към тези, които 
са плащали заплатите навреме“, казва 
Христов.

С него вече са се свързали няколко 
фирми за помощ. Една от тях се отказа-
ла, след като са били поискани финан-
совите отчети. Включва се и училище от 
Бургас, което предоставя възможност 

освен за стандартното обучение и за ал-
тернативно чрез уроци в природата, пъ-
туване в страната и т.н.

Директорката работи от пет години 
по създаването на училището, като вни-
мателно подбира екипа си. Изпраща на 
Христов документите, с които той се 
убеждава, че макар и частно, училището 
не генерира печалба.

„Има около 20 деца, директорката 
иска да плаща заплатите на учителите за 
три месеца. Както и таксите за този пе-
риод да бъдат намалени наполовина, 
за да запази децата. Освен това дирек-
торката е в майчинство в момента, има 
близнаци

цялата история 
ме грабна

разказва Христов.
Това е един от примерите за какви ка-

узи ще бъдат насочени усилията. Изчис-
лява, че за да се подкрепи учебното за-
ведение, ще са необходими 9000 лв.

Българинът е категоричен, че всички 
дарения ще се обявяват публично как-
то във Facebook, така и в страницата на 
кампанията. Там всичко ще е подробно 

описано и ще става ясно къде са отишли 
всички пари и как точно са били разпре-
делени.

Във Великобритания онлайн дарения-
та са много разпространени. Подкрепя-
ни са и от корпорациите. Ако някой се 
включи да тича в маратон за дадена кау-
за и събере определена сума, то фирма-
та, в която работи, ще подкрепи кампа-
нията със същата сума.

„Компаниите удвояват даренията, 
като имат специални бюджети за това. 
Без значение дали става въпрос за 20 
или за 200 паунда. Аз не познавам човек 
тук, който не е дарявал или не е органи-
зирал такава кампания. Хората са свик-
нали и го правят много често“, разказва 
Христов.

Посочва, че практиката е толкова раз-
пространена, че дори и двойки, които 
не могат да си позволят да отидат на ме-
ден месец, са подкрепяни от общество-
то.

Христов е от Бургас, но се мести да 
живее в Лондон преди 8 години, когато 
започва да учи „Счетоводство и менидж-
мънт“. Сега работи в банка, където се за-
нимава с хедж фондове. Планът му е да 

се върне в България и да е по-близо до 
семейството си.

„Засега мерките, които виждам, не ми 
харесват.

Има неща, които ме спират 
да се върна

но точно те ме накараха да започна кам-
панията си“, разказва той.

Определя първоначалната реакция 
на кризата в Англия като доста непра-
вилна, но смята, че вече грешките са по-
правени.

„Това сега коства много и затова Ве-
ликобритания има най-тежките цифри 
в пандемията от европейските страни. 
Сега се опрощават наеми, хазаите мо-
гат да не плащат ипотеките си, замра-
зени са плащания за кредитни карти, 
овърдрафти и т.н. Бизнесите ще могат да 
получават директно пари от правител-
ството. Парите, които се инвестират за 
маски, екипировки са доста“, казва той.

Сестра му отваря магазин за декора-
ции в Париж преди повече от година, 
но в момента както всеки подобен тип 
обект е затворен. Тя получава 1500 евро 
месечно от правителството като помощ 
за всеки бизнес, кредитът й към банката 
е замразен, а наемът е намален. Пак по 
заповед на правителството комунални-
те сметки са замразени.

„Вземат се мигновени мерки, за да 
може да продължават хората по един 
или друг начин. Най-малко да разпола-
гат с пари, за да могат да прекарат месе-
ца“, казва Янко пред „24 часа“.

Той не е съгласен с твърденията, че 
ако след два месеца извънредното по-
ложение бъде прекратено, то и иконо-
миката ще заработи с нормалните си 
темпове.

„В следващата година и половина 
няма да има нищо нормално, което да 
правим. Знам, че е малко черногледо, но 
имайки предвид, че вирусът е опасен, 
хората няма да могат да се събират на 
толкова големи групи, ще са нужни вак-
сини и т.н. Не вярвам, че в обозримо бъ-
деще улиците ще изглеждат както преди 
– пълни с хора“, смята той.

Денят след утре: Янко Христов  
от Лондон в помощ на бизнеса в BG
XБанкерът организира кампания за подпомагане на малките фирми в Родината

Снимкa: „24 часа“

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.

Лекарка от Спешното  
в Манхатън се самоуби
Шефката на спешното отделение 

в една от болниците в Манхатън 
се е самоубила, след като е пре-

карала седмици на първа линия в борба-
та с COVID-19, съобщи нейното семейство. 
49-годишната д-р Лорна Брийн е работила 
в NewYork-Presbyterian Allen Hospital. „Тя си 
вършеше работата и това я уби“, каза пред 
„New York Times“ баща й д-р Филип Брийн. Тя е поредната жертва на напреже-
нието, свързано с коронавируса. Два дни по-рано 23-годишният парамедик от 
Бронкс Джон Мондело се е застрелял с пистолета на своя баща.

Месото може да изчезне  
от магазините в САЩ

Месото може да изчезне от рафто-
вете на магазините в САЩ, след 
като много големи производители 

затвориха фабриките си заради заразени 
служители. Шефът на един от най-големите 
производители на месо Tyson Foods преду-
преди, че хранителната верига за доставки 
в САЩ се руши. В отворено писмо, публи-
кувано в New York Times, Washington Post и 

Arkansas Democrat-Gazette, Джон Х. Тайсън пише, че ако продължава затваряне-
то на производствени мощности, страната ще се изправи пред недостиг на месо.

Учени от Харвард: Америка 
не може да тества масово
Въпреки неотдавнашния напредък по-

вечето щати нямат до този момент 
достатъчно капацитет за извършва-

не на тестове за наличие на зараза с коро-
навируса, за да може да започне излизане 
от изолацията. Това е заключението на уче-
ни от Харвард в анализ, публикуван в спе-
циализираното издание „Стат“. Анализът е в 
противоречие с твърдението на президента Доналд Тръмп, че САЩ са увеличи-
ли способностите си за подобни тестове. Миналата седмица около 1,5 милиона 
души бяха тествани в страната.

Цената на американския 
петрол падна с 25%

Цената на барел американски лек су-
ров петрол, който е референтен за 
САЩ, отчете почти 25-процентов 

спад при закриване на борсовата сесия 
заради страховете от превишаване на ка-
пацитета на местата за складиране и на 
прекомерното предлагане. Барелът от аме-
риканския лек суров петрол с доставка 
през юни спадна с 4,16 долара, за да дос-

тигне 12,78 долара. Прогнозите на анализаторите са, че производителите може 
и да не успеят да намалят достатъчно бързо количествата на продукцията си, за 
да увеличат цената.

Демократите отмениха 
първичните си избори в САЩ
Ню Йорк взе безпрецедентно ре-

шение да отмени първичните из-
бори на демократите в щата за 

определяне на тяхната президентска 
номинация. Вотът трябваше да е на 23 
юни, а до отмяната му се стигна заради 
епидемията от коронавируса.

Това е станало с гласуване на пред-
ставителите на демократите в щатската 
избирателна комисия. Решението не се 
отнася за първичните избори за кандидатите за Конгреса и за щатските законо-
дателни органи.

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
ългарка без придружаващи 
заболявания почина в Мад-
рид от коронавирус. 66-го-
дишната Гергина Шейтанова 
е работила в болница като 

хигиенистка. За кончината й съобщават 
нейни колеги от хигиенизиращия пер-
сонал на Hospital de Puerta de Hierro в 
предградието Махадаонда.

Жената е издъхнала миналата сряда, 
а точно в 20 часа в петък паметта й бе 
почетена с минута мълчание и аплодис-
менти от колегите й от сектора. В поне-
делник

почит й отдадоха и 
останалите служители

на болницата, които се събраха на цен-
тралния вход на здравното заведение 
точно в 12 ч.

„От Синдиката на чистачите към Фе-
дерация на услугите, мобилността и по-
треблението (Sindicato de Limpieza de 
FeSMC) в UGT Madrid бихме искали да 

изразим своите най-искрени съболез-
нования на семейството, приятелите, 
близките и колегите на Гергина Шейта-
нова, която работеше като хигиенист-
ка в Hospital de Puerta de Hierro и която 
за съжаление почина вследствие на Ко-
вид-19“, се казва в съобщение на синди-
ката, към който българката е членувала.

Още от началото на пандемията от 
испанската Федерация на услугите, мо-
билността и потреблението призовават 
да не бъдат забравяни хората, които из-
вършват почистването и хигиенизира-
нето на здравните заведения, защото и

те са основни фигури в 
борбата с коронавируса

В началото на седмицата Испания 
разхлаби мерките след седмици на 
спад на броя на жертвите. Това обаче 
съвпадна с нов скок на починалите от 
коронавирус, които в понеделник бяха 
331 души – с 228 повече в сравнение с 
неделя.

Българка без придружаващи заболявания 
почина от Covid9-19 в Мадрид
XГергина Шейтанова е работила като хигиенистка в местна болница, изпратиха я с аплодисменти

Десетки откликнаха на молбата на 
българско семейство в Германия 
за дарение на средства, които да 

помогнат на тежко болния Георги Ге-
оргиев да бъде погребан в Родината. 
Това е последното желание на мъжа, 
който страда от рак на хранопровода 
в последен стадий, а лекарите не да-
ват никаква надежда за оздравяване 
или подобрение. За транспортирането 
на тялото му до България и за ритуала 
обаче били нужни 3700 евро, които се 
оказали непосилни за близките му. В 
платформата за дарения Helpkarma за 
кратко време бяха събрани повече от 
необходимите средства.

Георги заминал на работа в Герма-
ния преди 2 години. Искал да изкарва 

пари, за да издържа двете си дъщери 
и да помага на съпругата си, които ос-
танали в България. През ноември ми-
налата година получил изненадващ 
пристъп, а после последвала и страш-
ната диагноза.

В момента Георги се намира в хос-
пис в Баден-Баден. Той е в изключи-
телно тежко състояние и не е в със-
тояние дори да комуникира с околния 
свят.

Съпругата му е плътно до него. Тя за-
минала за Германия веднага щом раз-
брала за лошата новина, за да бъде до 
последно до любимия си мъж. Децата 
им са при близки в Родината. През де-
кември успяла да си намери и работа, 
а дните й минавали между болницата, 

службата и връзката с момичетата им. 
Сега обаче изгубила и работата си за-
ради кризата, предизвикана от коро-
навируса.

Липсата на средства щяло да попре-
чи и на децата да се сбогуват с баща 
си. След като парите вече са събрани, 
от семейството благодариха на над 
100-те дарители.

„Искаме да благодарим на всички, 
които отделиха от средствата си, за 
да ни помогнете! Не сме очаквали, че 
нещата ще се случат толкова бързо, и 
сме щастливи, че всичко си дойде на 
мястото, доколкото е възможно в по-
добна ситуация! Продължавайте да 
бъдете добрите хора, които сте!“, на-
писа съпругата на Георги.

Десетки дариха средства на тежко болен 
българин за погребение в Родината

Георги и съпругата му

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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И
миграционните власти в 
САЩ (USCIS) се готвят отно-
во да отворят офисите си, 
които бяха затворени зара-
ди епидемията с коронави-

рус. Това би трябвало да стане на 4 юни, 
съобщават от службата.

USCIS спря личните интервюта и за-
твори офисите си в средата на март, 
след като Белият дом обяви препоръки 
за оставане по домовете. 

Затварянето беше 
удължено още няколко 
пъти 

и сега властите обявиха, че се готвят да 
възстановят нормалната си работа.

От службата казват, че автоматич-

но ще направят нови дати и часове за 
всички, чиито интервюта или взимане 
на биометрични данни са били засег-
нати от коронавируса. Засегнати бяха 
хора с интервюта за зелени карти, ра-
ботни визи, церемонии по натурализа-
ция за американско гражданство, тър-
сещи убежище и други.

Ако сте имали уговорена среща с 
InfoPass обаче,

ще трябва да си насрочите 
сами нова

на сайта на USCIS.
От имиграционната служба казват, 

че по време на затварянето на офисите 
служителите им са продължили да об-
работват документи по петиции, които 
не изискват личен контакт.

Докато офисите на имиграционни-
те продължават да бъдат затворени, 
служителите са готови да помогнат за 
спешни нужди. Трябва да се обадите на 
кол центъра на USCIS.

Все още не е ясно кога САЩ ще за-
почнат да издават визи в консулствата 

си по света, които остават затворени. В 
момента повечето граждани на Европа, 
Китай и други държави не могат да пъ-

туват до САЩ. Доналд Тръмп допълни-
телно спря издаването на зелени карти 
за определени категории хора.

Имиграционните власти стартират 
личните интервюта на 4 юни

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XОт USCIS автоматично ще направят нови дати 
и часове за всички с отменени интервюта

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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Доналд Тръмп подписа указа, 
с който замразява издаване-
то на зелени карти, след като 
в среднощен туит по-рано 
обяви, че иска да спре цяла-

та имиграция към САЩ. В крайна сметка 
президентът се отказа от идеята да спи-
ра работните визи и се ограничи само 
до зелените карти.

Според указа за период от 60 дни 
няма да се издават имигрантски визи в 
чужбина. Изключения ще се правят за:
l притежатели на зелени карти или 

разрешения за пътуване (advanced 
parole);
l зелени карти за лекари, медицински 

сестри и други здравни работници;
l инвеститори по ЕВ-5 програмата;
l съпрузи на американски граждани;

l деца под 21 год. на американски 
граждани, както и осиновени с визи IR-4 
или IH-4;
l граждани на Ирак и Афганистан, ра-

ботили за американското правителство 
на SI или SQ визи;
l имигранти, които са важни за нацио-

налната сигурност или правосъдието на 
САЩ.

В указа Тръмп обосновава решението 
си с нуждата да запази работните мес-
та за американски граждани. Рекордни-
те 22 милиона души подадоха молби за 

безработица в САЩ през последните 4 
седмици заради коронавируса.

Указът на Тръмп изглежда ще засегне 
предимно

родители, братя и сестри
на американски граждани, както и спон-
сорираните от работодател зелени кар-
ти на хора, които са все още извън САЩ 
и не работят в сферата на медицината. 
Забраната няма да обхване тези, които 
кандидатстват за постоянно жителство 
след брак в САЩ.

Указът ще бъде в сила 60 дни, след 
което ще бъде преразгледан и евентуал-
но удължен.

Твърде стесненият обхват на ука-
за обаче показва, че той не е опит да 
се запазят работните места на амери-
канците, а политически ход на Тръмп, 
който се опитва да възбуди твърдото си 
ядро привърженици, които като Тръмп 
виждат чужденците като проблем но-
мер 1, казват имиграционни адвокати. 
Според политически анализатори това 
е опит на Тръмп да отклони вниманието 
от критиките към него за бавните и не-
координирани действия в борбата сре-
щу COVID-19.

„Това ще гарантира, че безработните 
американци от всякакъв произход ще 
бъдат първи по ред за работни места 
при отварянето на икономиката ни“, за-
яви Тръмп на всекидневния брифинг в 
Белия дом, посветен на коронавируса.

Той каза също, че по този начин ре-
сурсите на американската здравна сис-
тема ще бъдат запазени за америка-
нците, заразени с патогена.

Ето какво включва указът на 
Тръмп, спиращ зелените карти

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XСпоред анализатори президентът прави опит да отклони 
вниманието от критиките към себе си заради коронавируса

https://ordtrans.com/
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В
ече близо 3 месеца Съедине-
ните щати и светът се борят с 
пандемията, причинена от ко-
ронавируса. Над 3 милиона 
души са заразени по целия 

свят. Смъртните случаи са над 217 хиля-
ди. Съединените щати са номер едно по 
брой заразени - повече от един милион 
и починали от COVID-19 - близо 60 хи-
ляди . Кривата вече се изправя - все по-
малко заразени и смъртни случаи. До 
голяма степен това е благодарение на 
медицинските работници на първа ли-
ния в борбата с COVID-19.

В пика на заразата пътувахме с опера-
тора Светослав Кошутански до Ню Йорк 
да се срещнем с тези наши сънародници, 
които работят в болниците там. Техните 
разкази от първа линия са емоционал-
ни и отговарят на въпроса какво точно се 
случва в епицентъра на заразата.

Таймс скуер - кръстовището на света, 
е пуст. Обикновено на ден минават меж-
ду 330 и 460 хиляди души. Сега площа-
дът е празен, улиците са пусти, премина-
ват само няколко автобуса на градския 
транспорт и автомобили на полицията. 
Десетина минувачи с маски бързат да се 
приберат по домовете си. Туристи няма. 
Усещането е много потискащо.

Само воят на линейките нарушава по-
тискащата тишина в Ню Йорк.

„Аз никога не съм виждала 
толкова мъртви хора

през цялата си кариера, вече 11 години“, 
казва Петранка Стоева. Тя е медицинска 
сестра в една от най-старите болници в 
Ню Йорк - Bellevue Hospital.

Там ще закарат американския прези-
дент, ако нещо стане с него, докато е в 
града, или дипломатите от ООН. Сега оба-
че болницата е изцяло отдадена на бор-
бата COVID-19.

„Аз отивам на работа всяка сутрин, ста-
вам в 5 часа, отивам в ковид юнита и ра-
ботя с пациенти, които са в много критич-
но състояние. Emergency departent, това 
вече не е Бърза помощ, то е интензивно 
отделение“, разказва Петранка.

За 11 години като медицинска сестра в 
спешното пациент никога не е умирал в 
ръцете й. Миналата събота в болницата 
идва 48-годишен мъж, без други заболя-
вания, който диша трудно.

„Интубирахме го. Снощи цял ден се 
грижех за него. Като дойдох в 7 часа да 
взема рапорт как е бил през нощта, ми 
казаха, че 2 пъти са викали рапид рес-
понд.

Върнахме го, цял ден беше ОК. След 
това сърцето му почна да бие много сла-
бо - от 40 до 33 до 23 до 0 и ние трябваше 

да го... умря си човекът.
И най-лошото беше, че аз толкова мно-

го работих, нито ходих до тоалетна, нито 
ходих да ям, просто държах се до него... 
Нали като видиш, че някой се възстано-
вява и си казваш - може би той ще ус-
тиска, но умря може би 10 минути пре-
ди да ми свърши смяната. Аз бях много, 
как да кажа, много разтревожена. Аз по 
принцип се държа много здраво, но това 
нещо, което изпитах снощи, не мога да го 
опиша с думи“, споделя едвам сдържайки 
сълзите си Петранка.

„Никога никой не е умрял в ръцете ми. 
Това е първият мой личен случай, за кой-
то съм се грижила седем дни и да умре. 
И това никога няма да го забравя. Нико-
га няма да забравя сълзите на неговите 
деца - това не мисля, че някога ще ми се 
изтрие от съзнанието.“

Това са всекидневните битки на ме-
диците, които се грижат за болните с 
COVID-19. Повечето попаднали в интен-
зивните отделения не се възстановяват.

„Проблемът при тези пациенти е, че 
няма какво да се направи повече. При 
нормална ситуация, ако изпускаш един 
пациент, може да помислиш и да видиш 
има ли нещо, което не съм направил, кое-
то може да се промени или оптимизира, 
за да се стабилизира пациентът. Докато 
при тези пациенти, в толкова тежко със-
тояние, че техните бели дробове не съ-
ществуват, и дори да са парализирани и 
обърнати по корем, което помага за об-
дишване, няма какво да се направи“, каз-
ва д-р Александър Латев. От 8 години той 
е лекар в няколко болници в Ню Йорк. 
Сега дава смени и в North Central Bronx 

Hospital - една от най-тежко засегнати-
те - тези кадри отвътре показват пълни-
те легла - всъщност почти всяко легло е 
с COVID пациенти, настанени са дори в 
операционните.

А д-р Латев казва, че коронавирусът е 
подмолен.

„Има пациенти, които първоначално 
се стабилизират и се чувстват по-добре 
и след това имат възпалителен процес 
една седмица по-късно и тогава ста-
ват значително по-тежко болни, което е 
странно, защото по принцип

не се подобряваш, преди 
да се влошиш втори път

Тогава започват да имат белодробни 
усложнения и са интубирани на респира-
тори често, така че е малко странен про-
цесът наистина“, споделя наблюденията 
си от дългите смени д-р Латев.

„Просто е трудно да се поддържа на-
деждата за такива хора, защото такива 
хора, които попадат на вентилатор и бъ-
дат интубирани - това са най-тежко бо-
лните. И това, което виждаме, е, че много 
често и много бързо те умират, дори и на 
вентилатор“, казва д-р Емил Михайлов. 
Той е анестезиолог от 1997 година и ра-
боти в различни болници в Ню Йорк. Сега 
практикува в две болници в Ню Джърси - 
щатът е едно от големите огнища в САЩ 
- всъщност много хора, които работят в 
Манхатън, живеят в Джърси.

И докато всички планови операции са 
спрени, д-р Михайлов работи в интен-
зивното, като прави интубации - нещо, с 
което анестезиолозите имат повече опит.

„Около 30% от тези пациенти евен-

туално след 5 до 10 дена ги махаме от 
вентилатор, почват да дишат свободно, 
и евентуално около 20% от всички тия 
пациенти, които са дошли и имат нужда 
да бъдат интубирани, само 20% остават 
живи.“

„Като филм, точно. 
Наистина е като филм.“

Това казва Мария Динева, общопрак-
тикуващ лекар в Ню Йорк от година и по-
ловина. В момента обикаля спешните от-
деления в различни болници на града, в 
зависимост от нуждите.

„Никога през живота си не съм си пред-
ставяла, че ще бъда част от нещо такова - 
такава пандемия. Ситуацията е много зле 
в болницата, до такава степен, че аз тряб-
ва да прескачам в Бърза помощ всеки па-
циент и леглото му. Няма къде да вървя, 
няма къде да стъпя. Толкова много легла 
имаме. В момента имаме 200 легла, няма-
ме едно празно, всичките са ковид паци-
енти. Повечето са с респиратори, от кои-
то няма добра прогноза за нито един от 
тези пациенти“, споделя Мария Динева.

Коронавирусът покосява бързо - и ма-
кар повечето от пациентите да имат дру-
ги заболявания, това не важи за всички. 
Лекарите казват, че коронавирусът не 
дискриминира по отношение на възраст, 
пол или други заболявания.

„Този вирус идва тихичко - не го виж-
даш, не го чувстваш, но след това е много 
безмилостен, много безмилостен“, обяс-
нява Петранка Стоева.

Според нея повечето от случаите в 
интензивното отделение не се повлия-
ват - нито от експерименталните лекар-

На първа линия - българските 
медици в епицентъра на заразата

ЯСЕН ДАРАКОВ
от Ню Йорк

д-р Емил Михайлов

Снимка: Светослав Кошутански

XЗа ужаса, загубата и надеждата - д-р Латев, д-р Михайлов, 
д-р Динева и мед. сестра Стоева от първо лице
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ства, нито от респираторите. Ето защо в 
следващите дни ще виждаме още много 
смъртни случаи, дори и броят на новоза-
разените да намалява.

Но въпреки тези мрачни прогнози и 
лекарите, и властите в Ню Йорк казват, че 
виждат светлина в тунела - броят и на но-
вите случаи, и на починалите намалява.

„Тежко болните пациенти са много, 
но все още има смъртни случаи всеки 
ден, но новите пациенти, които идват от 
спешното, в интензивното, са значително 
по-малко“, казва д-р Латев.

За медиците на първа линия остават 
най-тежките моменти - да съобщят на 
роднините на починалите за края и да им 
осигурят виртуално сбогуване.

„ Слагам пердето и говоря с неговите 
близки на фейстайм, но те нищо не могат 
да видят. Те виждат само човек с много 
машини около него - разказва Петранка 
Стоева. - Това е най-тежката част, защото 
ги виждаш, те плачат, не могат да се сбо-
гуват с него. Наистина ти не можеш да си 
представиш хората какви неща правят, 
молят се, молят се, и виждаш, че те искат 
да се оправи, да има този лъч надежда, 
но няма го, няма го... Това е най-тежкото 
и ние сме тези, които сме му семейство-
то, и семейството на неговото семейство, 
един вид, ние сме тази връзка между тях - 
доктори, сестри, правим всичко възмож-
но да облекчим 
по някакъв начин 
тяхната болка, но 
накрая изходът е 
само смърт.“

Много от тези 
медици работят 
12-15 часови сме-
ни, 7-8-9 дни по-
ред, без почивка, 
защото ситуация-
та го изисква. Няма 
достатъчно лека-
ри, няма достатъч-
но болнични легла, 
изглежда, че ситу-
ацията с респира-
тори, предпазни средства започва да се 
подобрява, но както чухме от разкази-
те на тези лекари и медицински сестри 
- нищо не е както преди. Дори да имат 
предпазни материали, не ги използват, 
както са ги използвали преди - след все-
ки пациент - изхвърлят и слагат нова, а 
използват по един на ден, което увели-
чава риска от зараза за самите тях. И въ-

преки това - те не напускат поста си на 
първа линия в борбата си с тази ковар-
на болест.

„Има много болни. В момента е няка-
къв ужас. Няма достатъчно медици, няма 
достатъчно персонал. Тази маска, с която 
съм, я нося вече една седмица“, казва Ма-
рия Динева. А маските трябва да се сме-
нят след всеки пациент.

Медиците на първа линия са най-за-
страшени от зараза заради концентраци-

ята на вирус около тях.

„Не очаквам да не се 
заразя, но се опитвам 
да се пазя“,

казва д-р Латев.
„Като се прибера вкъщи, свалям си 

дрехите и отивам да се изкъпя, и не ис-
кам никой да ме докосва. След това, ес-

тествено, имам семейство и контактува-
ме - аз обикновено гледам да спазвам 
някаква дистанция и когато децата идват 
да ме прегръщат, им казвам - обръщай-
те се на другата страна, защото е най-ва-
жното да си предпазваме лицето, защото 
от там идва тази зараза“, обяснява днев-
ния си ритуал д-р Михайлов.

Някои, като Мария Динева, са се поста-
вили в изолация и не виждат близките си. 
„Наистина нямам търпение да видя при-

ятелите си и семейството си. Но все пак 
аз съм си избрала този начин на живот. В 
такива случаи това е нещо, което аз тряб-
ва да направя за тези хора, които имат 
нужда. Аз съм дала клетва все пак“, каз-
ва тя.

Тяхната саможертва е нещо, за които 
ние мислим, гледайки ги отстрани. Но за 
тях това е ежедневие. „Ти въобще не ми-

слиш за себе си, като отиваш и се гри-
жиш за тези хора, въобще. Аз като отида, 
не знам какво е това - дали е някакъв ме-
ханизъм, който мен да ме предпазва, въ-
обще не мисля, че е ковид, дали аз ще го 
взема - такова нещо не ми минава през 
главата ми, когато работя. Но най-тежко-
то е, когато се прибирам вкъщи. И когато 
някой умре в моите ръце“, казва Петран-
ка Стоева.

Те получават всяка нощ аплодисмен-
ти от нюйоркчани, но биха предпочели 
нещо друго - всички да спазваме мерките.

„Виждам много хора, които носят ръка-
вици, пипат телефона, след това си пипат 
лицето, носят маски, носят под носа, кое-
то общо взето няма никакъв смисъл“, каз-
ва д-р Латев.

На д-р Михайлов децата също са скеп-
тични към мерките за социална изола-
ция. „Спорим всеки ден и те не слушат и 
не искат да слушат. Много хора

не искат просто да слушат, 
че те ще се разболеят

Но фактът е, че не е толкова важно дали 
те ще се разболеят, а че те могат да преда-
дат заразата на други хора. Това е най-го-
лемият страх - че дори и хората да не са 
болни, 10 дни те могат да носят вируса и 
да го предадат на други хора, които мо-
гат да се разболеят. И затова всеки трябва 

да се пази - и деца, 
и възрастни“, казва 
д-р Михайлов.

„Знам, че е труд-
но. Знам, че всички 
искаме да излезем 
навън, да подиша-
ме чист въздух, но 
в момента трябва да 
спазваме тези мер-
ки, защото това е 
наистина реалност“, 
казва Петранка Сто-
ева.

Реалност, която 
ние виждаме по те-
левизията. А те жи-

веят всеки ден, борейки се за живота на 
заразените. Те са нашата последна защи-
та - на първа линия срещу COVID-19.

Филмът на Ясен Дараков "На 
първа линия" може да гледате 
като кликнете тук >>

Ню Йорк,  Снимки: АП/БТА

д-р Александър Латев д-р Мария ДиневаПетранка Стоева

Снимки: Личен архив

https://bg-voice.com/на-първа-линия-българските-медици-в-еп/
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Жертвите на Covid-19  
в Канада са над 2500
Броят на жертвите на новия коро-

навирус в Канада нарасна на 2560 
в понеделник по данни на минис-

терството на здравеопазването в стра-
ната. В понеделник са потвърдени и 
1541 нови случая на заразяване, с кое-
то броят на инфектираните достигна 46 
895. Новите случаи бележат известно 
увеличение спрямо предишния ден, ко-
гато бяха потвърдени 1466 случая. Строгите мерки на стоене вкъщи и социална 
изолация в страната остават в сила.

Отава поема 75% от 
наемите на малкия бизнес

Канада ще подпомогне малкия биз-
нес в страната като поема 75% от 
наемите на фирмите. Това обяви 

Джъстин Трюдо след постигнато спора-
зумение за прилагането на програмата 
за спешна помощ за малките предпри-
ятия, засегнати от кризата с COVID-19. 
„Малките предприятия в цялата страна 
са основата на нашата общност и те са 

изправени пред големи предизвикателства. Ето защо правителството на Канада 
предприема незабавни и ефективни действия“, каза Трюдо.

Майката на Трюдо в болница 
след пожар
Майката на премиера Джъстин 

Трюдо е била хоспитализирана, 
след като сградата, в която се 

намирала в центъра на Монреал, била 
обхваната от пламъци. На 71-годишната 
Маргарет Трюдо е била направена инха-
лация заради вдишания пушек, тя не е с 
опасност за живота. Огънят се разпрос-
трял в понеделник вечерта след 23 часа в сградата, в която се намира жилището 
й. Пламъците тръгнали от балкон на петия етаж на дома. Причината за пожара 
все още е неизвестна.

Силни ветрове причиниха 
сериозни щети в Квебек

Силни ветрове пометоха южна-
та част на Квебек вечерта в поне-
делник. Заради бурята над 24 000 

души останаха без електричество. Райо-
ните на Елстри, Мориси и Шодиер-Апа-
лачите останаха без електричество за-
ради повредата и във вторник. В края на 
деня като цяло ситуацията бе овладяна 
и близо до нормалната, но все още око-
ло 15 000 клиенти на електрическите 

дружества в Квебек все още нямаха ток.

Канадец загубил $500 000  
на „Камък, ножица, хартия“
Канадец, който заложил над 500 хил. 

долара на игра на „Камък, ножица, 
хартия“, ги загубил, но беше спасен 

от местния съд в Квебек.
Едмънд Хупър заложил и загубил 

общо 517 хил. долара през януари 2011-
а и бил принуден да ипотекира дома си, 
за да плати на Майкъл Примеу - човекът, 
с когото играл. Според канадското зако-
нодателство обаче всеки легален залог, 
базиран на някаква дейност, трябва да съдържа и някакви умения от страна на 
залагащите и не само на късмет. Освен това има и лимит на възможните залага-
ния. Затова съдът обявил облога за невалиден.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Covid-19: В кои щати падат някои 
от забраните и в кои остават?

ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina.ivanova@bg-voice.com

С
лед седмици на изолация жи-
вотът в Щатите започва мно-
го предпазливо и бавно да 
търси начин да се възобно-
ви. Първите плажове и пар-

кове отвориха отново, тук-там вече ра-
ботят и фризьорски салони, дори някои 
ресторанти се подготвят да приемат пак 
клиенти - на маси, раздалечени едни от 
други.

Както при въвеждането на ограничи-
телните мерки, така и сега при разхлаб-
ването им, всеки от щатите прави свои 
планове за постепенното възвръщане 
на живота. В някои райони те предиз-
викват облекчение и удовлетворение, 
но другаде пораждат разочарование, че 
скоро нищо няма да се промени.

Ето обобщена информация в кои щати 
какви ограничения падат.

В Илинойс препоръката за стоене вкъ-
щи бе въведена на 21 март и се очертава 
да е една от най-дългите в страната. Пре-
ди дни губернаторът Дж. Б. Прицкер обя-
ви плановете си да удължи мярката до 
края на май. Прицкер все пак съобщи, че

в Илинойс предстои 
свалянето на някои от 
забраните

От 1 май например щатските паркове 
отново ще отворят, а голфът, ходенето 
на риболов и на разходка с лодка ще бъ-
дат разрешени, макар и при строги пра-
вила за социално дистанциране.

Някои магазини за градинарство, са-
лони за домашни любимци и детски 
ясли ще могат също да отварят врати.

В Ню Йорк остава в сила препоръката 
за оставане вкъщи. Губернаторът демо-
крат Андрю Куомо обяви, че тя ще бъде 
удължена до 15 май. Той обаче съобщи, 
че обмисля поетапно разхлабване на 
мерките за някои „нискорискови“ бизне-
си, които ще могат да заработят отново в 
средата на май. Освен това в някои час-
ти на щата ограниченията може да пад-
нат, стига в района да има достатъчен 
болничен капацитет. Куомо не се нае да 
прогнозира кога ще паднат забраните 
в предградията, където има най-много 

случаи на заболели.
Калифорния е един от щатите, където 

засега не се предвижда отмяна на въве-
дените ограничения. Там е в сила препо-
ръката за стоене по домовете, която бе 
въведена още на 21 март. Преди седми-
ца губернаторът Гавин Нюсъм даде да 
се разбере, че не мисли за падане на за-
браните, и съобщи, че няма да позволи 
на местните власти да отхлабят мерките, 
въведени от него.

Във Вашингтон е в сила мярката за 
стоене вкъщи, която бе въведена на 23 
март и засега няма опции тя да бъде от-
меняна. Губернаторът Джей Инслий се 
сблъска с Covid-19 преди повечето дру-
ги губернатори, защото още в началото 
на епидемията заразата влезе в старче-
ски дом в Киркланд и уби 43-ма души. 
Данните показват, че усилията на Ва-
шингтон да забавят разпространението 
на болестта в щата, въпреки всичко ци-
фрите са притеснителни - най-малко 13 

319 души са били заразени, а жертвите 
са 738 според щатските данни в събота. 
Очакванията са броят на безработните 
във Вашингтон да достигне 1 млн. души.

Във Флорида срокът на заповедта за 
стоене вкъщи изтича на 30 април. Губер-
наторът Рон Десантис все още не е обя-
вил дали ще я отмени, но той и екипът 
му

търсят начин за отваряне 
на Флорида

На пресконференция в неделя Десан-
тис и представител на здравните власти 
в щата обявиха, че случаите на новоза-
разени с коронавирус падат и че пикът 
на заразата със сигурност е отминал.

И в Тексас повечето бизнеси ще мо-
гат да отворят отново в петък, 1 май, но 
с намален капацитет. Това обяви губер-
наторът Грег Абот, който няма да подно-
ви заповедта си за оставане по домове-
те. Ресторанти, магазини, молове, кина, 

музеи и библиотеки ще могат да рабо-
тят, но с 25% от капацитета си.

Тенис кортове и голф игрища също 
могат да отворят отново. „Време е за 
ново начало“, обяви губернаторът 
Абот, наричайки това Фаза 1. Бизнеси-
те в окръзи с по-малко от пет случая на 
COVID-19 могат да отворят с намален ка-
пацитет от 50%.

Втората фаза може да започне още на 
18 май, каза губернаторът, ако няма скок 
на новозаразените. Ако данните пока-
жат това, бизнесите ще могат да увели-
чат капацитета си до 50%.

Ограниченията се 
разхлабват и в Джорджия

На някои бизнеси в щата им бе разре-
шено да заработят отново още в края на 
миналата седмица.

Губернаторът републиканец Браян 
Кемп разреши още на 24 април да отво-
рят фитнесите, боулинг залите, студиата 
за татуси, фризьорски и козметични са-
лони, масажи. Кина, театри и ресторанти 
получиха разрешение да отворят на 27 
април. Баровете и нощните клубове за-
сега остават затворени.

Оклахома също разреши на козметич-
ните салони, спа центровете и бръснар-
ниците да отворят, а Аляска разреши на 
ресторантите и магазините да възобно-
вят работа, макар и с някои ограниче-
ния. Някои общини в Аляска решиха да 
запазят по-строгите мерки.

В щата Мичиган губернаторката от Де-
мократическата партия Гречен Уитмър 
удължи карантината до 15 май, като съ-
щевременно разреши на някои търгов-
ски обекти отново да отворят, а на жи-
телите на щата – да възобновят някои 
дейности на открито като голф и каране 
на моторни лодки.

XВ Илинойс, Ню Йорк и Вашингтон препоръката за стоене вкъщи засега остава

Стотици пиха дезинфектанти 
след изказване на Тръмп

Огромен брой американци са погъл-
нали препарати за дезинфекция в опит 
за превенция на новия щам на корона-
вируса, след като такава идея даде ми-
налия петък президентът Доналд Тръмп. 
СΝΝ съобщи, че в последните дни теле-
фонът за спешна помощ 911 е получил 
„стотици обаждания“ за хора, приемали 
дезинфектанти.

Губернаторът на щата Мериленд Лари 
Хоган уточнява, че на спешния телефон 
са получени рекордно много обаждания 

на хора, които са се опитали да си ин-
жектират дезинфектанти или да ги пият.

В щата Ню Йорк над 30 души са потър-
сили лекарска помощ със същите оплак-
вания. Десет от тях са погълнали белина, 
девет - дезинфектанти, а други десет са 
погълнали друг вид домакински почист-
ващи препарати.

Тръмп шокира света с предложението 
си хората да приемат или да бъдат инже-
ктирани с дезинфектанти, за да се уни-
щожава Covid-19.
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(Продължение от миналия брой)

Здравейте, скъпи приятели и чита-
тели! Преди всичко, в днешно вре-
ме се надявам да намирам всеки 

един от вас в добро здраве и бодър дух, 
колкото и да е трудно да усвоим второто 
с негативизма и страха, от който сме за-
обиколени в медийното пространство.

В миналия брой започнах да ви запоз-
навам с един изключително важен фи-
нансов концепт, който в момента е ши-
роко използван от много инвеститори 
по света и най-вече днес при пазари, 
които са непредвидими в близко бъ-
деще - дни, седмици и дори месеци на-
пред.

За тази цел започнахме да проследя-
ваме инвестирането на пари в две раз-
лични ситуации. Разказах ви какво се 
случва при постоянно растящ пазар 
(това, за което очевидно всички се мо-
лим). Сега нека видим как стоят неща-
та при пазар, при който има рязък спад 
(това, от което всички се плашим).

Да наречем Инвеститор „Б“ с кодовото 
име Боян. Боян е добър приятел на Ата-
нас (Инвеститор от „А“ от миналия брой), 
но е отявлен спортист и определено 
стои настрана от икономическите паза-
ри, нито пък следи новините, свързани с 
тях. По съвет на Атанас, който както ви-
дяхме бе уцелил страхотно време да ин-
вестира, Боян също имал заделени $600, 
с които искал да си пробва късмета. Ре-
чено-сторено, обаче той пък хванал па-
зар, който до известна степен приличал 
на сегашния, стремглаво надолу за оп-
ределен период от време и след това 
обратно нагоре до началната си точка. 
Нека проследим как точно са се случили 
нещата при Боян.

l  Месец 1: $100 инвестирани закупу-
ват 10 фондови акции на цена $10 на 
акция.

l  Месец 2: $100 инвестирани заку-
пуват 14.29 фондови акции на цена 
$7 на акция. (30% спад от начална-
та точка на първата закупена акция.)

l  Месец 3: $100 инвестирани закупу-
ват 25 фондови акции на цена $4 на 
акция. (60% спад от началната точка 
на първата закупена акция.)

l  Месец 4: $100 инвестирани закупу-
ват 50 фондови акции на цена $2 на 
акция. (80% спад от началната точ-
ка на първата закупена акция.)

l  Месец 5: $100 инвестирани заку-
пуват 16.67 фондови акции на цена 
$6 на акция. (40% спад от началната 
точка на първата закупена акция.)

l  Месец 6: $100 инвестирани закупу-
ват 10 фондови акции на цена $10 
на акция. (Обратно в началната по-
зиция, от която Боян е започнал да 
инвестира.)

Като равносметка след тези луди 6 
месеца на пазара, в които Боян е пре-
живял ОГРОМНИ СПАДОВЕ, той се е 
върнал в началната точка, което до този 
момент ВИНАГИ се е случвало (дори да 
е отнемало по-малко или повече от 6 
месеца, както в случая), когато се из-
ползват фондове, а не акции на индиви-
дуални компании. Неговите приятели 
смятали, че Боян си е загубил времето 
и парите за тези 6 месеца, защото той 
се е върнал точно там, откъдето е запо-
чнал - на $10 на фондова акция, т.е. той 
не е реализирал никакъв растеж или 
печалба.

Това обаче е много далеч от истина-
та - Боян е инвестирал $600 (по $100 на 
месец за 6 месеца) и е закупил 126 фон-
дови акции на средна цена от $4.76 на 
акция и сегашна стойност на $10 на ак-
ция. Ако днес Боян реши да ликвидира 
акциите си и да ги обърне в кеш - той 
би имал 126 фондови акции, умножени 
по $10 на акция, което е равно на $1,260 
в кеш. Това, скъпи мои приятели, е рав-
но на $660 печалба или 110% от сумата, 
инвестирана за тези шест месеца.

Ето затова всеки инвеститор се нуж-
дае от спадове в пазарите, за да може 

да се възползва от постоянни купува-
ния на различни цени на фондовите ак-
ции, защото когато пазарите се върнат 
на началната им точка, което винаги се 
е случвало и ще продължи да се случва, 
парите, инвестирани в бурните време-
на на големи спадове, носят по-голям 
брой акции, които след корекциите на 
цените им носят многократно по-голе-
ми печалби, отколкото инвестирането 
в един постоянно растящ пазар, както 
при ситуацията с Атанас.

Къде можем да загубим 
с такава стратегия?

Има едно място, където можем да за-
губим с тази стратегия, и това е инве-
стирането в индивидуални акции на 
компании. Причината за това е, че ако 
сме закупили акции на единична ком-
пания на определена стойност и тази 
компания изпадне в дългосрочна кри-
за или фалира, ние ще загубим всички-
те си инвестирани пари в тези акции.

При фондовете нещата стоят корен-
но различно, затова не трябва да се 
притеснявате от временните спадо-
ве на пазарите, ако имате качестве-
ни фондове, каквито избирам за всеки 
един клиент. Да, стойностите могат вре-
менно да паднат, защото падат и цени-
те на акции, закупени в тези фондове, 
но фондът има свойството да купува и 
продава различни акции на компании, 
като по този начин може да се изчиства 
от слаби компании, които не показват 
резултати или са тръгнали към фалит, и 
да купува компании с отлични резулта-
ти, но с временно намалени цени на ак-
ции поради дадена кризисна ситуация, 
в каквато се намираме в момента.

Един средностатистически фонд, 
който използвам за себе си и при ра-
ботата ми с клиенти, менажира меж-

ду $5 и 8 милиарда и държи между 80 
и 120 различни компании под форма-
та на техните акции, с тези пари. При 
почти всички, с които работя, ние из-
готвяме портфейл от 4 до 8 различни 
фонда, което значи, че ние като инвес-
титори държим фондове с акции на 500 
до 1000 различни компании в различни 
индустрии във всеки един момент, кое-
то намалява риска при инвестирането.

След кризата с пандемията моите оч-
аквания са, че всички фондове ще са 
много по-балансирани и по-силни от 
преди месец и половина, защото в мо-
мента те могат да добавят нови акции 
на големи и силни компании на много 
по-ниски цени и да продават компании, 
които са с по-слаби позиции. Затова каз-
ваме, че кризисните моменти са най-до-
брите моменти за инвеститорите, които 
мислят логично, а не емоционално.

Ако имате приятели и познати, кои-
то се интересуват и искат да знаят 
детайлите по този закон, моля, споде-
лете това съобщение с тях, за да мо-
гат да са по-информирани в този хаос 
и се надявам по-уверени в бъдещето.

За архив на други статии на различ-
на финансова тематика, които съм 
писал в последните 7 години, моля, по-
сетете моята лична страница на 
TayniteNaParite.com

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

И не забравяйте да се усмихвате!

Вашите 
пари

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

Защо винаги е правилното време 
да се инвестира в стоковия пазар

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
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Рецесия? Да. Жилищна 
катастрофа? Не.

Н
ад 90% от американците за 
последния месец си стоят у 
дома поради разпорежда-
нето „shelter-in-place“. Голям 
процент работят от дома. 

Други не работят, но им се плаща запла-
та, а трети (особено такива, които са в 
сферата на услугите, забавленията и са-
моосигуряващи се, чийто бизнес не ра-
боти на този етап) са вкъщи и практичес-
ки без никакъв доход. Много експерти 
предупреждават, че американската ико-
номика се насочва към рецесия, ако вече 
не е в такава. Какво означава това за па-
зара на жилищни недвижими имоти?

Първо, нека разберем 
какво всъщност е рецесия?

Според Националното бюро за ико-
номически изследвания: „Рецесията е 
значителен спад в икономическата ак-
тивност, разпространен в цялата ико-
номика, който продължава повече от 
няколко месеца, обикновено видим в 
реалния Брутен вътрешен продукт, ре-
алния доход, заетостта, промишленото 
производство и продажбите на едро на 
дребно.“

COVID-19 натисна „пауза“ бутона вър-
ху американската икономика в среда-
та на март. Goldman Sachs, JP Morgan и 
Morgan Stanley предполагат дълбоко 
потапяне на икономиката през второто 
тримесечие на тази година. Въпреки че 
днес все още не можем да бъдем в реце-
сия по техническото определение на ду-
мата, повечето вярват, че историята ще 
покаже, че сме били в такава от април до 
юни 2020 г.

Това означава ли, че сме се насочили 
към поредната жилищна катастрофа?

Вървим ли към поредната 
жилищна катастрофа?

Мнозина се опасяват от рецесия, за-
щото си мислят, че това ще означава 
повторение на жилищната катастрофа, 
станала по време на Голямата рецесия 
2006-2008 г. Миналото обаче ни показва, 
че повечето рецесии не оказват небла-
гоприятно влияние върху стойностите 

на имотите. Дъг Брайън, изпълнителен 
директор на Mynd Property Management, 
обяснява:

„С изключение на две рецесии, Голя-
мата рецесия от 2007-2009 г. и рецесията 
от войната в Персийския залив от 1990-
1991 г., нито една друга рецесия не е по-
влияла на пазара на жилища в САЩ, спо-
ред данните на индекса на жилищните 

цени на Freddie Mac, събрани от 1975 до 
2018 г.“ Виж Ф. №1

Какво казват експертите 
този път?

Ето какво казват трима икономически 
лидери за жилищната връзка с тази ре-
цесия:

Според Робърт Диец, главен иконо-

мист от NAHB, „Жилищният сектор на-
влиза в тази рецесия, подзастроен, а не 
презастроен... Това означава, че иконо-
миката се възстановява - което ще ста-
не в някакъв етап - жилищното строи-
телство ще помогне да ни изведе от този 
етап, в който се намираме“.

Според Али Волф, главен икономист 
в изследването на Майерс: „Последния 
път жилищата доведоха рецесията... Този 
път точно те ще са причината да ни из-
ведат от нея. Този път най-силно ще го 
почувстват сферите на забавленията, в 
това число спорт, ресторанти, хотели. “

Джон Бърнс, основател на John Burns 
Consulting, също разкри, че проучвани-
ята на неговата фирма стигат до заклю-
чението, че рецесиите, причинени от 
пандемия, обикновено не оказват значи-
телно влияние върху пазара на имотите 
и техните стойности. Той споделя: „Исто-
рическият анализ ни показа, че панде-
миите обикновено са с V-образна форма 
(остри рецесии, които се възстановяват 
достатъчно бързо, за да нанесат малки 
щети на цените на жилищата).“

В заключение, ако все още не сме в ре-
цесия, предстои да сме в една. Този път 
обаче жилищата ще бъдат секторът, кой-
то ще ни доведе до икономическото въз-
становяване.

Като агент на недвижими имоти аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и се стремя непрестанно да ги 
уведомявам относно всеки възможен ас-
пект, който би повлиял на тяхната дълго-
срочна инвестиция, която всъщност за 
повечето хора е най-важната и най-голя-
мата, която те са направили или ще на-
правят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: 
gergana.todorova@bairdwarner.com. Също 
моят уебсайт за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА 
По време на последните пет рецесии

XТози път именно жилищата ще ни изведат 
от кризата, смятат експерти

Ф. №1

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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П
ри рецесия има едно почти 
сигурно нещо – много хора 
губят работата си. Това не е 
невиждан процес, подобни 
събития се случват често в 

икономическия цикъл, защото когато 
икономиката се свие, логиката на ком-
паниите отвръща със свиване на разхо-
дите за заплати и с освобождаване на 
хора.

Eпидeмиятa oт кopoнaвиpyc oбaчe не е 
като нищо срещано досега. Тя ce пpeвpъ-
щa в истинско изпитание в иcтopиятa нa 
американската икoнoмикa, особено по 
отношение на пазара на труда.

Caмo зa пocлeдния мeceц и пoлoвинa 
в Щaтитe

нaд 26 млн. дyши 
ca пoдaли мoлбa зa зaщитa 
oт бeзpaбoтицa

Texният бpoй нaдxвъpля бpoя нa вcич-
ки cъздaдeни paбoтни мecтa oт кpaя нa 
минaлaтa гoдинa - 22 милиoнa.

Статистиката показва и нeщo пoвeчe 
– броят на безработните, регистриран 
за месец, e c пoвeчe oт 10 пъти пo-гoлям 
бpoй в cpaвнeниe c дpyгитe кpизи в CAЩ 
oт пocлeднитe дeceтилeтия.

Oт плaтфopмaтa Vіѕuаl Саріtаlіѕt при-
помниха дpyгитe тaкивa пepиoди в САЩ 
и cpaвниха бpoя нa зaгyбeнитe paбoт-
ни мecтa в paмкитe нa eдин мeceц, кaтo 
ги cъпocтaвят c тeзи, пpeдизвикaни oт 
кopoнaкpизaтa.

Дoceгa нaй-мнoгo paбoтни мecтa в 
paмкитe нa 4 ceдмици ca „изчeзнaли“ пo 
вpeмe нa тeжкaтa кpизa пpeз пepиoдa 
1980-1982 гoдинa, кoгaтo ce пoлyчaвa 
„двoйнa peцecия“.

През 1980 г. икoнoмикaтa ce cвивa, по-

сле се възcтaнoвявa зa кpaткo, нo caмo 
зa дa нaпpaви cъщoтo нa cлeдвaщaтa гo-
динa. Taкa пpeз 1982 г. бeзpaбoтицaтa 
cтигa 10,8%. Пpeз тoзи пepиoд зa eднa 
ceдмицa 

бeз paбoтa ocтaвaт 
2,7 милиoнa дyши 

или 1,2% oт нaceлeниeтo нa cтpaнaтa.
Ha cлeдвaщo мяcтo c 2,64 милиoнa 

paбoтни мecтa, изгyбeни в paмкитe нa 
4 ceдмици, е cвeтoвнaтa кpизa oт 2009 
г. Пpeз oктoмвpи мeceц cъщaтa гoдинa 
paвнищeтo нa бeзpaбoтицaтa cтигa 10%. 

Oтнeмa пoвeчe 
oт 6 гoдини, 

зa дa ycпee тя дa ce cвиe oбpaтнo дo 
пpeдкpизиcнитe cи нивa.

Bce пaк, aкo въpнeм мaлкo пoвeчe 
дeceтилeтия нaзaд, нищo дoceгa нe 
мoжe дa ce cpaвнявa c гoдинитe нa Гoля-
мaтa дeпpecия в Щaтитe. Зa тoгaвa нe 
мoгaт дa ce пocoчaт кoнкpeтни дaнни 
зa бpoя нa xopaтa, ocтaнaли бeз paбoтa. 
Пpeз пepиoдa 1929-1933 гoдинa oбaчe 
бeзpaбoтицaтa cтигa иcтopичecкитe 
24,9%. B мoдepни вpeмeнa тoвa би ce 
paвнявaлo нa 41 милиoнa aмepикaнци, 
кoитo дa ocтaнaт бeз paбoтa.

XБезработните за месец са 10 пъти повече  
в сравнение с кризите през последните 10 г.

Безработицата в САЩ: 
Колко сериозна е кризата?

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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П
андемията от коронавирус 
стана причина хора от раз-
лични социални групи да по-
дадат заявление за осигуря-
ване за безработица през 

последните седмици.
Коронавирусът доведе до закрива-

не на голяма част от действащите пред-
приятия в страната, което предизвика 
рекорден брой кандидати за обезщете-
ния.

Сама по себе си застраховката за без-
работица е форма на социално осигу-
ряване, която осигурява временна фи-
нансова подкрепа за лица, които губят 
работата си. Паричните обезщетения 
обикновено се изплащат седмично на 
получателите.

Ето някои отговори на често задавани 
въпроси относно обезщетенията за без-
работица.

Как да подам сигнал 
за безработица?

Свържете се с бюрото по труда към 
вашия щат възможно най-бързо, след 
като станете безработни. Исковете мо-
гат да се подават по телефона или он-
лайн. Поради големия брой кандидати 
обаче много от офисите имат затрудне-
ния с приемането и обработването на 
нови молби. В тази насока някои щати 
имат нови процедури за подаване на 
необходимите документи. Например 
лицата могат да кандидатстват в извън-
работни часове, а според фамилното 
име молби могат да се подават само в 
определени дни от седмицата.

Не мога да подам иск 
онлайн или по телефона. 
Какво да направя?

За съжаление това е така за хората в 
много щати, където бюрата по труда се 
занимават с рекорден и безпрецеден-
тен обем. Въпреки че може да е раз-
очароващо, служителите призовават 
кандидатите да бъдат търпеливи и да 
продължават да се опитват.

Как да разбера дали имам 
право на обезщетения?

Длъжностните лица обикновено каз-
ват на хората да кандидатстват за обез-
щетения, ако смятат, че отговарят на ус-

ловията.
В момента всеки щат актуализира 

програмите си, за да отговорят на по-
следните промени във федералния за-
кон. Ако все още не виждате актуализи-
рана информация на уебсайта на вашия 
щат, Department of Labor съветва да 
кандидатствате.

След колко време 
ще получа първото 
обезщетение?

Обикновено отнема две до три сед-
мици, след като подадете искането си. 
Този период обаче може да бъде разли-
чен в зависимост от щата и обезщетени-
ето може да се забави поради увеличе-
ния обем молби, отчитан от бюрата по 
безработица в цялата страна.

Еднакви ли са ползите 
за всички?

Не. Сумите за плащане зависят от 
предходните заплати на работника, 
обикновено през последните четири 
тримесечия. Те също се различават зна-
чително между щатите, които админис-
трират обезщетения за безработица и 
използват различни формули за изчис-
ляване на помощта.

Каква е минималната сума, 
която мога да получа?

Отново това варира според щата. Но-
вият закон обаче повишава значително 
минималното плащане. Например в Ма-
сачузетс са най-щедрите обезщетения, 
безработен може да очаква да получи 
около 800 долара на седмица. Мисиси-
пи е сред щатите с най-ниска минимал-
на сума.

Може ли да се получи 
повече от предишната 
заплата?

Да, това е възможно за някои хора в 
резултат на добавката от 600 долара на 
седмица към щатските помощи. Преди 
тази добавка лица, които получават ни-
ски до умерени доходи, биха могли да 
получат повече от предишните си за-
плати.

Всички ли безработни 
ще бъдат одобрени?

Не е задължително. Докато федерал-
ното правителство значително занижи 
критериите, всеки щат има широка сво-
бода да тълкува новите правила като 
краен арбитър. Лица, уволнени по кау-
за, или такива, които получават платен 

отпуск, обикновено нямат късмет.

Трябва ли да следвам 
правила за молбата?

По принцип, да. Много от щатите оба-
че са прекратили предишни правила, 
като едноседмичен период на изчаква-
не преди подаването на молбата или из-
искването от безработните лица актив-
но да търсят работа.

Кой има право 
на обезщетения?

Законът за CARES разширява групите 

работници, които се класират за обез-
щетения. По правило това са лица, кои-
то не могат да работят в резултат на пан-
демията. Включително самостоятелно 
заети лица и такива с ограничена работ-
на биография.

Като цяло, може да имате право, ако 
в резултат на коронавируса някое от 
следните условия е вярно: вие сте осво-
бодени от работа; имате намалено ра-
ботно време; вие сте самостоятелно за-
ети лица и сте загубили доходи; вие сте 
под карантина и не можете да работите; 
не можете да работите поради риск от 
излагане на коронавирус; не можете да 
работите, защото се грижите за член на 
семейството поради коронавирус.

Мога ли да се напусна 
работа и да бъда одобрен 
за обезщетение?

Като цяло, не. Новият закон обаче 
предостави гъвкавост на щатите в това 
отношение - например в случаите, кога-
то човек напусне работа поради риск от 
излагане на инфекция или зараза или се 
грижи за член на семейството, може да 
бъде зачетено като валиден аргумент.

Останали сте без работа и имате 
въпроси? Ето отговорите
XНяколко съвета как да постъпите, ако сте безработни заради пандемията

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

НАДЯ АНГЕЛОВА, CPA
nadia.angu@yahoo.com

https://proadvisor.intuit.com/app/accountant/search?searchId=chtilian-kostov-cpa
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https://www.facebook.com/nick.krustev
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ДАКСИА РОХАС
Франс прес

В 
САЩ расте броят на тениските, 
коктейлите и донътите с лика 
на д-р Антъни Фаучи. Кой би 
си помислил, че един уважаван 
79-годишен епидемиолог, на-

учен гарант на работната група за борба 
с коронавируса на Белия дом, ще се пре-
върне в новия любимец на страната?

Придружен от годеницата си и с куче 
на задната седалка, Тони Мастранджело е 
шофирал три часа, за да си набави сладки-
ша, който в момента се разпродава свет-
кавично: „Докторският донът“ със снимка 
на Антъни Фаучи, отпечатана върху хра-
нителен слой, създаден от магазина „До-
нътс Делайт“ в Рочестър, щата Ню Йорк.

С тази творба собственикът на „Донътс 
Делайт“ Ник Семераро иска да отдаде по-
чит към директора на Националния ин-
ститут за инфекциозни болести, който за 
него е „уравновесен спокоен глас насред 
хаоса“ по време на излъчваните по теле-
визията пресконференции, в които екс-
пертът участва всекидневно заедно с пре-
зидента.

„Никога не съм виждал човек, на кого-
то да се възхищават толкова много хора“, 
каза Семераро, който е бил принуден да 
отвори допълнителни телефонни линии, 
за да поеме наплива от поръчки.

„Вярваме във Фаучи“
С малки очила и посивели слепоочия, 

ъгловатото лице на специалиста по иму-
нология вече се вижда върху всякакви 
предмети: от тениски с надпис „Вярваме 
във Фаучи“ (In Fauci We Trust) до чаши с 
надпис „Запазете спокойствие и си мийте 
ръцете“ (Keep calm and wash your hands), 
като се мине през чорапи и свещи, на кои-
то му е добавен ореол.

Американската платформа за онлайн 
продажба на ръчно изработени предме-
ти Etsy има над 3000 посветени на експер-
та артикули. Фейсбук групата „Фенклуб на 
доктор Антъни Фаучи“ наброява 79 000 
членове, а същият акаунт в Туитър е с 21 
000 абонати.

Изтъкнатият лекар има ретро видео-
игра с името си, „Отмъщението на Фаучи“, 
в която изстрелва лазерни лъчи с очите 
си, за да унищожава виолетови корона-
вируси, както и коктейл „Фаучи Паучи“ с 
лимонада, водка, цвят от бъз и грейпфрут.

„Щура работа! В събота продадохме 
300 за един ден“, каза със задоволство из-
обретателят на коктейла Рохит Малхотра, 
управител на бара „Капо“ във Вашингтон.

Нямаше признаци, че този нюйоркча-
нин с нисък тембър и резервирана външ-
ност, световно уважаван за експертните 

си познания по много вируси, от СПИН 
до eбола, ще се превърне в попкултурна 
звезда.

С телевизионните си появи в Белия дом 
той „се загнезди във всички умове“, под-

черта Робърт Томпсън, ръководител на 
отдела „Телевизия и Популярна култура“ в 
университета на Сиракюз.

Вирусологът с дрезгав глас е медийно 
вездесъщ с интервюта на живо по Снап-

чат или с отговори на въпроси от из-
вестния баскетболист Стивън Къри в Ин-
стаграм или на водещия Тревър Ноа в 
Youtube.

„Разум и наука“
Неговият директен и фактологичен на-

чин на изразяване и способността му да 
уточнява неясните изказвания на Доналд 
Тръмп с научни аргументи също обясня-
ват защо той предизвиква такъв ентусиа-
зъм.

„В кризисен момент като сегашния аме-
риканците отчаяно искат герои. Фаучи 
винаги е настоявал да говори истината, 
дори с ядосан президент зад себе си“, каза 
Джулиан Зелизър, преподавател по исто-
рия и връзки с обществеността в универ-
ситета Принстън.

„Той е дребен на ръст и изглежда съв-
сем нормално. И създава усещането, 
че говори с разум и наука“, каза Робърт 
Томпсън.

Тони Мастранджело, който не изключва 
възможността да купи и други предмети с 
лика на лекаря, оценява това, че експер-
тът „не разкрасява нещата“ за разлика от 
Доналд Тръмп.

„Напомня ми на дядо ми, Господ да го 
поживи. Той беше един дребен италиа-
нец, почтен човек. Така виждам Фаучи“, 
каза той.

Склонността на учения да поправя аме-
риканския президент обаче му създава и 
критици в консервативните среди и ня-
кои открито враждебни към науката гру-
пи.

Антъни Фаучи бе мишена на бурна ху-
лителна кампания в социалните мрежи, 
която накара американското правител-
ство да засили охраната му.

Самият Доналд Тръмп ретуитна посла-
ние с хаштага #УволнетеФаучи, като съще-
временно редовно изразява възхищение 
към експерта, когото нарече „фантасти-
чен човек“.

Антъни Фаучи остава невъзмутим пред 
тези вълни на любов и омраза.

На въпрос от американския журналист 
Питър Хамби за петицията да бъде избран 
за „Най-секси мъж на 2020 г.“ от сп. „Пий-
пъл“, която е събрала над 18 000 подписа, 
д-р Фаучи отговори единствено: „Къде бя-
хте, когато бях на 30 години?“

80-годишен епидемиолог – 
новата звезда на САЩ
XЛикът на д-р Антъни Фаучи „грее“ 

от чаши, тениски и дори... сладкиши

Антъни Фаучи се пошегува неот-
давна, че би искал Брад Пит да 
го играе като роля в популярно-

то сатирично телевизионно предава-
не Saturday Night Live. В събота това се 
случи.

SNL се излъчва от 45 години и едва за 
втори път това става дистанционо, като 
участници записват вкъщи клипове, а 
това е кошмарно за създателите, защо-
то почти убива смешните моменти. Но 
за сметка на това Saturday Night Live At 
Home събра този път имена като Май-
ли Сайръс, Чарлз Баркли, Пол Ръд, 
Адам Сандлър.

Скечът на Пит/Фаучи откри шоуто и 
съдържаше сакрастични коментари и 

реакции на някои от най-скандални-
те изказвания на президента Доналд 
Тръмп от пресконференциите в Белия 
дом.

Когато Тръмп казва, че тестовете за 
коронавируса са „красиви“, Пит отвър-
ща „Не знам дали бих описал теста като 
красив, освен ако вашата идея за кра-
сота има предвид гъделичкане на мо-
зъка с клечка за уши“.

Когато президентът заявява, че „все-
ки ще получи тест“, той обяснява: „Пре-
зидентът имаше предвид почти никой“.

Брад Пит в ролята 
на... Антъни Фаучи

https://cabinetleader.com/
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С
емеен скандал и последвало 
домашно насилие вероятно са 
станали причина за най-масо-
вото убийство в историята на 
Канада. Миналия уикенд 51-го-

дишният зъболекар Габриел Уортмън уби 
22-ма души по време на 12-часово напа-
дение в провинция Нова Скотия. Убиецът 
застреля няколко души, сред които и по-
лицейска служителка, и подпали жилищ-
ни сгради с хора. След преследване из ця-
лата провинция Уортмън бе ликвидиран 
от полицията и така убитите станаха 23.

Разследващите от Кралската конна по-
лиция потвърдиха на специална прес-
конференция преди дни, че домашното 
насилие в дома на Уортмън вероятно се е 
превърнало в катализатор на убийствата, 
случили се в периметър от 90 километра.

Властите разказаха, че партньорката на 
убиеца избягала от семейното им жили-
ще миналата събота вечерта и прекара-
ла нощта скрита в гора наблизо, докато 
стрелецът започнал да стреля по съседи 
и да пали къщи. Според други източници 
жената била пребита и връзвана, преди 
да избяга.

В неделя сутринта, на разсъмване, тя 
излязла от мястото, където се е криела, 
и се обадила на тел. 911, за да информи-

ра разследващите, че Уортмън имал кола, 
копие на автомобилите на Кралската по-
лиция, и че носел униформа на федерал-
ната полиция. Тогава разследващите на-
учили и че заподозреният притежавал 

множество огнестрелни оръжия.

Първи е град Портапик
В събота вечерта полицаите присти-

гат на място в Портапик, където намират 
много жертви, някои от които лежащи на 
шосето. Много били и жилищата, които 
горели, включително и това на заподо-
зрения. Тогава нападателят успява да се 
изплъзне от периметъра, ограден от по-
лицията, но към 7-8 часа в неделя сутрин-
та разследващите успяват да го засекат 
благодарение на информация-
та, дадена от приятелката му за 
автомобила и униформата му.

Общо 13 души са били убити 
в района на Портапик.

По-късно в неделя сутринта 
полицията започва да получа-
ва повиквания и от района на 
Гленхоум, на около 60 км от 
Портапик. Там Уортмън е убил 
двама мъже и една жена, пре-
ди да подпали една от къщите. 
Две от жертвите в Гленхоум са 
били познати на стрелеца.

След това нападателят се от-
правил към друга жилищна сграда набли-
зо, потропал на вратата, но хората в нея 
не му отворили и той си тръгнал. Тогава 
живеещите в сградата се обадили на по-
лицията и потвърдили, че издирваният 
е въоръжен и кара автомобил на автопа-
трула.

Преследването 
продължава

В района на Уентуърт издирваният за-
стрелял жена, която вървяла в края на 
пътя към 9,30 ч. в неделя сутринта. В Де-
берт, към 10 часа, той спрял кола на пътя 
и убил шофьора й. Направил същото и 
малко по-натам по пътя.

Докато от Кралската полиция продъл-
жавали разследването, агент Чад Морис-
ън поел да търси колежката си Хайди Сти-
вънсън. Морисън видял да се доближава 
кола, която приличала на автомобил на 
автопатрулите, и помислил, че това е ко-
лежката му, която идвала насреща. Но бил 
Уортмън, който открил огън и агент Мо-
рисън бил ранен тежко. Той все пак успял 

да напусне местопрестъплението с кола-
та си и да предупреди колежката си.

Убиецът и автомобилът на Стивънсън 
се засекли малко след това. Безцеремон-
но Уортмън убил полицайката и взел оръ-
жието й, както и боеприпаси. След това 
убил и автомобилист, който минавал от-
там, и се отправил към път 224. Там спрял 
в една крайпътна къща, където убил 
жена, която познавал.

После убиецът свалил полицейската 
си униформа, заредил оръжията в мазда-

та на последната жертва и се отправил на 
юг, до бензиностанция в Енфилд, на око-
ло 90 км от Портапик. Именно там той бил 
забелязан от служител на полицията, кой-
то го застрелял в 11,26 часа в неделя.

„С желание 
да контролира“

Джон Хъдсън, който познава Уортмън 
от около 18 години, разказа, че мъжът 
бил с явно желание да контролира всич-
ко и много ревнив. „Не съм виждал да 
удря приятелката си или нещо подобно, 
но знам, че се караха“. По време на един 
от скандалите им той изхвърлил жената 
от вкъщи, но бил махнал гумите от колата 
й, за да й попречи да си тръгне“.

Хъдсън разказал, че съседът му си бил 
купил на старо употребявани полицей-
ски коли, които след това поправял в га-
ража си.

Полицията обяви, че убиецът е дейст-
вал сам, но разследващите все още се оп-
итват да установят дали някой му е ока-
зал помощ предварително.

Масовият убиец от Канада: 
„Един много ревнив мъж“

XСемеен скандал с приятелката вероятно е провокирал 
„касапницата“, при която загинаха 22-ма души

Цветя за жертвите.Габриел Уортмън

Снимкa: БТАСнимкa: Канадска кралска полиция

Едно от местопрестъпленията.

Снимкa: БТА

http://firstchicagoplumbing.com/
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Арестуваха норвежки магнат 
за смъртта на жена му

Един от най-богатите хора в Норве-
гия бе арестуван във връзка с из-
чезването на съпругата му през 

2018 г. Той ще остане под стража по по-
дозрение в убийство или съучастие в 
убийство. Том Хаген, избягващ медий-
ното внимание инвеститор в недвижи-
ми имоти и собственик на електриче-
ска компания, е бил задържан, докато 
отивал на работа. Случаят с предполага-
емото отвличане на Ане-Елизабет Фалкевик Хаген влезе във водещите заглавия 
на новините в Норвегия.

Китайчета с шапки за 
дистанция на училище

Първокласниците, които се вър-
наха в едно училище в Китай, но-
сят специални шапки за социално 

дистанциране, които осигуряват едно-
метрово разстояние. Шапките са пре-
димно от картон, като от тях стърчат 
еднометрови удължители. Някои са по-
иновативни. Едно момиченце например 
е украсило своята с животни от балони.

Идеята е на ръководството на училище в Ханчжоу, провинция Чжъцзян.

Британците почетоха с 
мълчание жертви на Covid-19
Британците почетоха с минута мъл-

чание паметта на повече от 100 
служители в здравеопазването, в 

обществените служби, в транспорта и 
други ключови работници, починали от 
коронавируса. Премиерът Борис Джон-
сън оглави лично инициативата да се по-
чете паметта на хора, които са на предна 
линия в борбата срещу пандемията. Това 
обаче стана, след като син на един от починалите лекари призова правителство-
то да се извини публично за кризата със защитното оборудване на медиците.

Заловиха сериен убиец  
на бездомници в Испания

Мъж, заподозрян, че е пребил 
до смърт най-малко трима без-
домни в Барселона по време на 

противоепидемичните мерки срещу ко-
ронавируса, е бил задържан от полици-
ята. 35-годишният бразилец бил арес-
туван в покрайнините на града часове 
след като още един бездомен бе открит 
убит в центъра на Барселона. „Тялото, по 
което имало следи от насилие, било от-
крито в същия район, където бе конста-

тирана смъртта на други бездомни в последните седмици“, заяви говорителка на 
полицията.

Италия възстанови 
срутилия се мост в Генуа
Последната част от новоизграж-

дащия се мост в Генуа, проекти-
ран от архитекта Ренцо Пиано, 

беше инсталирана на тържествена 
церемония, на която присъства ита-
лианският премиер Джузепе Конте. 
Новият виадукт се издига на мястото 
на моста „Моранди“, който рухна на 
14 август 2018 г. и отне живота на 43 
души. Издигането на последния сегмент стана под звука на корабни сирени, след 
което Конте произнесе реч.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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А
прил е най-важният месец 
в календара на Северна Ко-
рея, отбелязва „Зюддойче 
цайтунг“ и пояснява защо: 
На 15 април страната отбе-

лязва най-големия си празник, наричан 
Ден на слънцето - рождения ден на ос-
нователя на комунистическата държава 
Ким Ир Сен. През 2020-а се навършват 
108 години от неговото рождение. Вну-
кът на Великия водач Ким Чен Ун обаче 
не присъства тази година на тържества-
та пред мавзолея в Пхенян. В Северна 
Корея това е равносилно на богохул-
ство.

Следващата годишнина - основаване-
то на Корейската народна армия преди 
88 години - отбелязвана по традиция на 
25 април, отново мина без северноко-
рейския държавен ръководител. Къде е 
Ким Чен Ун?

Различни слухове 
и догадки

В събота една телевизия от Хонконг 
дори съобщи, че Ким е починал от сър-
дечен удар. А японски вестници писа-
ха, че севернокорейският диктатор е в 
кома. И двете твърдения не могат да бъ-
дат потвърдени от независими източ-
ници.

Както отбелязва „Зюддойче цайтунг“ 
по-нататък, медиите в Северна Корея не 
съобщават и дума по въпроса. В събо-
та държавната осведомителна агенция 
KCNA информирала, че Ким е получил 
поздравително писмо от председателя 
на ЦК на Комунистическата партия на 
Руската федерация – по повод първата 
годишнина от срещата на върха между 
Ким и руския президент Владимир Пу-
тин. Което обаче не дава никакво сведе-
ние за здравословното състояние на се-
вернокорейския ръководител.

Агенция ДПА цитира съветника по въ-
просите на сигурността на южнокорей-

ския президент Мун Дже-ин, че север-
нокорейският лидер си е „жив и здрав". 

Догадките за 
здравословното състояние 

на севернокорейския лидер започна-
ха след публикация в южнокорейския 
портал за новини „Daily NK“, според коя-

то Ким е претърпял операция на сър-
цето. След това СNN цитира американ-

ски разузнавателни източници, според 
които Ким се намирал в „сериозна опас-
ност“ след претърпяната операция. Това 
по-късно беше отречено от американ-
ския президент Доналд Тръмп, обобща-
ва „Зюддойче цайтунг“.

Ким е изчезвал 
и друг път

Изданието припомня, че през 2014 
година Ким също беше изчезнал от пуб-
личното пространство за цели 6 седми-
ци. Тогава също имаше най-различни 
догадки: твърдеше се, че северноко-
рейският ръководител страда от пода-
гра, че си е счупил глезена, или дори че 
е свален от власт с преврат.

Интересен факт е, че китайското ръ-
ководство, което е верен съюзник на 
Пхенян, сега явно е изпратило държав-
на делегация от медици и правител-
ствени представители в съседната дър-
жава – въпреки наличието на пандемия. 
Поводът за визитата обаче остава нея-
сен. Говорител на китайското външно 
министерство заяви на брифинг тази 
сутрин, че не разполага с нова инфор-
мация за Северна Корея и за нейния ръ-
ководител Ким Чен Ун. 

Мистерия от Пхенян: 
Жив ли е Ким Чен Ун?
XСпоред някои информации севернокорейският 

лидер е починал от сърдечен удар

Влак, принадлежащ вероятно на 
Ким Чен Ун, е забелязан на сате-
литни снимки в района на вакан-

ционната му резиденция в град Вонсан, 
източната част на страната, на фона на 
слухове за здравословното състояние 
на севернокорейския лидер. Това съоб-
щава базираната във Вашингтон група 
за наблюдение на Северна Корея „38 Се-
вер“ /38 North/.

Влакът се появява на снимки от 21 и 

23 април, на специална гара, обслуж-
ваща единствено семейството на Ким. 
Присъствието на влака не доказва 
нищо относно местонахождението на 
севернокорейския лидер, нито здраво-
словното му състояние, отбелязва мо-
ниторинговата група. „Но това придава 
тежест на информациите, че Ким се на-
мира в район, запазен за елита на дър-
жавата на източното крайбрежие“, се от-
белязва в съобщението.

Сателити засякоха влак на лидера 
в една от резиденциите му

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


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

29 април - 5 май 2020 г.28

В 
затворите в България няма въ-
ведени елементарни мерки 
срещу разпространението на 
коронавирус. Това обяви Джок 
Полфрийман в пространно ин-

тервю за австралийското подразделе-
ние на агенция Асошиейтед прес.

Миналата година Полфрийман бе ос-
вободен 6 години предсрочно преди из-
търпяване на пълното му наказание за 
убийството на студента Андрей Монов. 
Той обаче получи забрана да напуска 
страната, която бе отменена в начало-
то на тази година. Малко преди това той 
обяви, че обича България и иска да ос-
тане в нея.

„Много е странно - казва Полфрийман 
пред Асошиейтед прес. - Служителите 
(на затворите) идват на работа без мас-
ки, не са проверявани или контролира-
ни, а в същото време на свещениците им 
е отказан достъп.“

Полфрийман твърди, че често меди-
цински персонал в затворите липсва, а 

затворниците, които не могат да си за-
купят дезинфектанти, използват едни и 
същи стационарни телефони, споделени 
между сто човека, които и без това са с 
отслабена имунна система.

Полфрийман смята да заведе 
дело срещу България

и в Европейския съд по правата на чове-
ка, съобщи наскоро той пред „България 
днес“ той. То също ще бъде за кошмарни-
те условия в българските затвори.

В разговора с Асошиейтед прес се за-
стъпва и проблемът, че Джок чака вече 
шести месец Върховният касационен 
съд да се произнесе по безпрецедентно-
то искане за възобновяване на делото по 
неговото условно предсрочно освобож-
даване, нещо, което се очакваше да ста-
не още през декември.

„Може би се опитват да подредят 
всичките си патици в редица“ (да се под-
готвят възможно най-добре – бел. пр.), са 
предположенията на Полфрийман защо 

съдът не спази законоустановения срок 
да излезе с решение.

Асошиейтед прес са потърсили по 
случая и австралийското външно минис-

терство. Говорителка на ведомството е 
уверила, че техни официални представи-
тели наблюдават много внимателно слу-
чая „Полфрийман“.

Полфрийман критикува затворите 
в България пред Асошиейтед прес
XАвстралиецът говори за липсата на маски и дезинфектанти зад решетките

Двама българи бяха задържани от 
полицията в Баку по подозрение в 
киберпрестъпление срещу банко-

вия сектор в Азербайджан.
По данни на пресслужбата на азерско-

то МВР „гражданите Мариан Николов 
Стойчев и Владислав Цветанов Миленов 
са използвали специални устройства, 
микросхеми и други средства и са раз-
бивали различни банкомати на терито-
рията на столицата“.

По време на разпита двамата задър-
жани казали, че след получаването на 
пълната информация за банковата карта 
имали намерение да осъществят финан-
сов трансфер от едни сметки към други, 
открити благодарение на фалшиви до-
кументи в чуждестранни банки. Двама-
та ни сънародници действали заедно с 

други членове на „организирана прес-
тъпна група в европейските страни“, съ-
общават от Баку.

От азерското МВР благодариха на 
служители си, успели да предотвратят 
престъплението. Срещу двамата задър-
жани българи е повдигнато обвинение 
по няколко члена от местния наказате-
лен кодекс, свързани с незаконно при-
тежаване на компютърна информация, 
използване на електронни носители на 
данни и др.

Българи в Баку арестувани 
за източване на банкомати

33- г о д и ш е н 
българин е 
арестуван по 

подозрение, че е за-
клал 62-годишната си 
приятелка в Португа-
лия, след което е изго-
рил тялото й. Той беше 
освободен от затвора въпреки само-
признанията му за зверството.

Причината за снизходителното от-
ношение на магистратите към Христо 
Пеев било, че ДНК експертизата на на-
мерените останки не доказвали с кате-
горичност, че тялото е на 62-годишната 
Ирис Абас.

Христо и Ирис имали връзка от го-
дини, а техни съседи твърдят, че често 
ставали свидетели на насилие и скан-

дали в дома им. Това 
обаче не било взето 
под внимание от ма-
гистратите.

Именно и съседка-
та разкрила евентуал-
ното престъпление. 
Тя потърсила Ирис, но 

Христо казал, че е заминала за Швей-
цария, където има две дъщери. Жена-
та обаче се разходила из двора и се 
натъкнала на обгорен труп под гра-
дински навес. Именно там Абас пре-
карвала по-голяма част от времето си.

Прокуратурата ще оспори освобож-
даването на Христо. От обвинението 
ще настояват, докато данните от ДНК 
експертизата станат готови, той да 
няма право да напуска страната.

Българин заклал приятелката 
си в Португалия?

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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В деня след убийството на Милен Цве-
тков на злополучния светофар научихме, 
че синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Ива-
нов, наричан на галено Лъчо Мозъка, е бил 
в джипа, но след катастрофата е избягал. 
Научихме го от самия Лъчо Мозъка, който 
побърза в панически порядък да се дистан-
цира от случая и превантивно да защити 
политическата си кариера: „Длъжен съм да 
съобщя пред обществото, което ще побър-
за да ме осъди, че не поддържам отноше-
ния със сина ми от 12 години. По време на 
развода направих три опита да получа ро-
дителските права над него, но съдът ги при-
съди на майка му...“

Така се случи, че точно тези дни дочитах 
романа „Да защитаваш Джейкъб“ на Уйлям 
Ландей. За 14-годишно момче, предполага-
ем убиец, и неговите родители. Всъщност, 
книгата е главно за родителите, за тяхна-
та роля и поведение в ситуация, когато си-
нът им е обвинен в убийство… Затвърдих 
убеждението си, че родителите трябва да 
останат с децата си, зад децата си и в до-
бро, и в лошо. Този, който дарява живот, 
носи доживотна отговорност за този живот.

Сега синът му е на 22. Значи го е зарязал 
и не поддържа отношение с него от време-
то, когато е бил на 10 г.!“

Каквато и да е ролята на майката в тази 
пернишка драма, едно десетгодишно мом-
че не може да има вина в нея! И един заря-
зал го баща не може да бъде невинен!...

Поведението на Лъчо Иванов ми напом-
ни за един друг подобен „баща“. През 2018 
г. синът на патриота Валери Симеонов - Да-
ниел - публикува в своя профил във Фейс-
бук текст, който... Всъщност, няма нужда от 
коментар. Ето вижте сами:

Валери: „Ти си най-голямата ми грешка, 
трябваше да успееш да се самоубиеш. Лай-
но.“

Даниел: ~W.C. премиера В. Симеонов 
към мен, синът му. Всяка прилика с цитати 
на Сталин към самоубийствения му син е 
напълно случайна. Общо взето такива хора 
ви управляват. Правя поста публичен, нека 
се споделя словото на патрЕотите!“

Пък някои се възмущаваха, дето дърпал 
и бутал възрастна жена на границата.

Такива хора ни управляват!
И продължават да ни управляват. Въпре-

ки всичко!
С какво ще запомним Лъчо Мозъка? С 

това, че бил личен лекар на Борисов. И 
един от първите гербери. Един ярък знак 
за интелектуалната и морална нула, от коя-
то тръгна партията на Борисов. И не стигна 
по-далече…

През 2010 г. Сашо Диков се дивеше как 
може д-р Лъчезар Иванов през 2007 г. да 
е бил скъсан като карпатски вълк, а през 
2010 г. да има къща с 600 кв. двор в Банкя 
и 136 бона суха пара на влог... Някъде по 
това време... Диляна Гайтанджиева от Нова 
ТВ разследваше къде зимуват митничари-
те, така да се каже. И се беше натъкнала на 

Сергей Бранков, който с 600 лв. заплата из-
немогвал в палат във вилна зона Кубрато-
во. Обаче й се обажда Лъчо Мозъка и иска 
да махне Бранков от разследването. Оказ-
ва се, че съпругата на Бранков била юрист 
в здравната комисия на НС...

Последва трагикомичната история с те-
лефоните ВЕРТУ.

През декември 2010 г. колегите от „168 
часа“ спретнаха един кур капан (не ме по-
правяйте, не беше курт!) на подбрани де-
путати. Поканиха ги на премиера на новия 
смартфон Vertu, на която премиера щели 
да им раздадат по един безплатен телефон 
(цена около 6000 лв.!) Едно предложение, 
на което не може да се откаже. Направо им 
напипаха G-точката!

От 38 поканени се отзовали 16. К’во се 
отзовали, направо са се хвърлили като вдо-
вец на хоро… Осем от ГЕРБ, предвождани 
от Лъчо Мозъка. Самият предводител оти-
шъл половин час по-рано, сакън да не из-
пусне кьоравото…

За трети път Лъчо Мозъка се озова във 
фокуса на вниманието на медиите през 
2012 г. Кандидатствал за доцент в МУ в Со-
фия. И понеже трябва да представи опре-
делен брой публикации, а той ги нямал, та 
добавил и две на проф. Любомир Иванов. 
Щото, за късмет, статиите на професора 
били подписани Л. Иванов.

Обаче професорът си познал статиите.
Представяте ли си! Всичко било подре-

дено, Мозъка е единствен кандидат, рецен-
зиите и становищата са положителни (ако 
и да не му стигат публикациите!) и тоя пен-
сиониран професор да вземе да си познае 
статиите!

Въпреки скандала Лъчо Мозъка става до-
цент в Медицинския факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. Сай-
тът на Алма Матер с гордост съобщи през 
2015 г., че Мозъка е един от новите 9 пре-
подаватели…

И като законодател има с какво да запом-
ним Лъчо Мозъка. През 2010 г. се забърка 
в скандалната поправка в Закона за нарко-
тичните вещества, станала известна като 
„Мери Джейн“. В „Държавен вестник“ беше 
публикуван текст, който допуска използ-
ването на изображения на наркотични ве-
щества с рекламна цел. Оказва се, че този 
текст изобщо не е гласуван от депутатите. 
По това време Лъчо Мозъка беше шеф на 
здравната комисия. По-късно поправката 
беше отменена.

Каква ирония на съдбата! Синът му да 
стане жертва точно на наркотиците… И 
затова обираше бензиностанции, за да си 
купи дрога. През 2014 стана известно, че 
младежът, тогава на 17 г., е заподозрян в 
извършването на няколко въоръжени гра-
бежа на бензиностанции. По този повод 
Мозъка каза: „Вина имам и аз, вина има и 
неговата бивша майка.“

Бивша майка… Титулуването му Мозъка 
не е достатъчно. Тоз човек е мислител, от-
кривател… За пръв път той употребява из-
раза „бивша майка“.

И накрая би ми се искало да попитам до-
кога този жив паметник на герберската та-
рикатщина ще седи в парламента! Докога 
ще му плащаме пет бон заплата, за да вър-
ти той дребните си далавери?! (От големи-
те го отрязаха.) Какво е допринесъл той „на 
ползу роду“ за пет депутатски мандата?! 
Може би е време вече неговият полити-
чески баща да се реши и да извърши едно 
(поредното) политическо убийство. Никой 
няма да страда за този дребен шмекер.

ТОНИ ФИЛИПОВ

Що за хора  
управляват България

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

„Единствената опасност, която се 
съзира при отварянето на парковете, 
е събирането на групи и пиенето на 
алкохол по поляните.“

Началникът на Националния 
оперативен щаб за борба с 

коронавируса ген. Венцислав 
Мутафчийски за анализа за или против 
отварянето на парковете и градините

„Виждам, че дезинфектантът поразява вируса за 
минута. Има ли начин да направим нещо такова 
с инжектиране или почти почистване. Ще е 
интересно да се провери.“

Президентът Доналд Тръмп шокира медицинските 
среди в САЩ с предложение за лечение на Covid-19

„Неслучайно сега, по време на криза, 
казват хората, да се обличат панталоните, 
защото пижамата много лъже. Ама много 
лъже пижамата.“

Премиерът на България Бойко Борисов 
по време на посещение във фабрика за 

производство на защитни облекла

„Как си представят хората 
безвъзмездните пари - да вземем 
хеликоптер на авиоотряда, да минем по 
жълтите павета и да разхвърляме пари?“

Финансовият министър Владислав Горанов 
отговаря на критиките, че държавата не 

помага на всички в кризата

„Не е за парламент ситуацията, 
за окопи е, трябва да сме на 
фронта, на окопа.“

Председателят на 
парламентарната комисия за 

култура и медии Вежди Рашидов 
коментира политическия живот 

в България в условията на 
коронавирус.

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


Ч
ернобил, 26 април 1986 го-
дина. 34 години вече светът 
си припомня трагичните съ-
бития от този ден и почита 
паметта на невинните жерт-

ви. А те, според различни здравни ор-
ганизации, продължават да растат. Ако 
преките жертви на взрива в четвърти 
енергоблок на АЕЦ „Чернобил“ са по-
малко от 50 души, то коствените според 
различни оценки възлизат на около 100 
000 души, всичките починали от рак за-
ради повишената радиация. Заедно със 
заболелите броят достига до 1,4-1,6 
млн. души, твърдят най-песимистични-
те анализи.

Освен здравната страна на въпроса, 
трагедията в „Чернобил“ продължава 
да повдига въпроса и за безопасност-
та на съветската ядрена енергетика и 
за действията на съветските ръководи-
тели веднага след инцидента. Има мно-
го изписани страници за това и въпре-
ки тях винаги има нещо ново, което да 
хвърли светлина върху някои скрива-
ни събития от онзи ден и последвали-
те седмици. Някои от тях могат да се от-
крият в историята на една от косвените 
жертви на трагедията, ученият Валерий 
Легасов.

Той бе

открит обесен 
в кабинета си

на 27 април 1988 година, а за смъртта 
му в Съветския съюз дълго време не се 
говори. 

Когато се самоубива, Легасов е едва 

на 51 години, но не само че е сред най-
големите светила на съветската наука, 
но е придобил и световна известност 
покрай ядрения инцидент в „Чернобил“.

Но всичко започва точно две годи-
ни по-рано - в слънчевото утро на 26 
април 1986 година. Денят е събота и 
академик Легасов отива на прозаично 
партийно събрание в Министерството 
на средното машиностроене (под това 
име се крие министерството, отговаря-
що за ядрената индустрия в СССР), раз-
казва webcafe, а част от разказа му за 
онези събития бе основа и на сериала 
на BBС „Чернобил“, който се превърна в 
хит миналата година.

До инцидента с атомната централа 
научната кариера на талантливия хи-
мик се развива с изумителна скорост - 

на 31 години той е кандидат на науките. 
Пет години по-късно е вече доктор на 
химическите науки. На 42 е професор 
в Московския държавен университет, 
а през 1981-ва е избран за член на Ака-
демията на науките на СССР. След две 
години е избран и за първи заместник 
на Института за атомна енергия „Курча-
тов“.

Сутринта на 26 април 1986-та, ведна-
га след събранието, съобщават на Ле-
гасов, че е включен в правителствена 
комисия, която трябва да изясни какво 
точно се случва в Чернобилската АЕЦ, 
тъй като по-рано там е станал взрив.

Академикът не се занимава пряко с 
ядрени реактори, но в съботната утрин 
е един от малкото учени от института 
„Курчатов“, които са открити на рабо-
та. И така малко повече от 18 часа след 
аварията той се оказва над Чернобил-
ската АЕЦ.

Легасов и други членове на комисия-
та се товарят на военен вертолет и

оглеждат пострадалата 
централа от въздуха

Пред тях се разкрива страшна глед-
ка. На дъното на разрушения корпус на 
четвърти енергоблок в малиново грее 
оголеното ядро на атомен реактор. 
Гледка, която никой никога не би искал 
да види. В нощта на 26 срещу 27 април 

мащабите на инцидента бавно започват 
да стават ясни. Радиоактивността в ня-
кои райони на централата е 40 пъти над 
фаталната доза за човек. Най-страшен е 
пожарът, който тлее в реактора.

Преди експлозията в него е имало 
около 2400 тона уран и графит и всяка 
секунда в атмосферата се изхвърля не-
вероятен коктейл от силно радиоактив-
ни и токсични радионуклиди. Легасов, 
който поема научната част на опера-
цията, предлага в реактора да се хвър-
ля пясък и глина с надеждата да бъде 
прекратено горенето. Още на следва-
щия ден военни вертолети започват да 
хвърлят торби с пясък и глина, а след 
няколко дни и олово и бор. Облъчване-
то, което екипажите поемат, е огромно.

В първата нощ след експлозията въ-
просът с евакуацията на град Припят 
остава да виси. Жителите на града пое-
мат огромни дози радиация, но в Мос-
ква още се колебаят. Легасов настоява

евакуацията да започне 
час по-скоро

Заповедта за това идва едва в 11 часа 
на 27 април - почти 36 часа след инци-
дента.

Легасов разбира, че на плещите му 
пада товар, за който нито е подготвен, 
нито е искал. На 27 април академикът 
лично откарва брониран автомобил 
до сградата на четвърти реактор, за да 
бъде замерена там радиацията. Доза-
та, която Легасов поема, със сигурност 
нямаше да му позволи да доживее дъл-
бока старост. Казват, че той се излага на 
нея, за да получи моралното право да 
праща други на сигурна смърт. Нещо, 
което му се налага да прави твърде чес-
то в следващите седмици.

Реакторът продължава да гори и да 
повишава температурата си. Разтопе-
ното атомно гориво и графит придоби-
ват лавообразна форма и започват да 
прогарят долната част на реактора. Ле-
гасов се страхува точно от това разви-
тие. Помещенията под реактора са пъл-
ни с вода, защото в първите часове след 
инцидента се изливат хиляди тонове от 
нея в опит да се ограничат поражени-
ята. Ако лавата достигне до водата, то 
може да се очаква мощна вторична екс-
плозия. 

Според академика тя ще е достатъч-
но силна да унищожи останалите три 
реактора в Чернобилската АЕЦ. Ради-

оактивното замърсяване в този случай 
ще обезлюди огромна част от СССР. Ле-
гасов настоява водата в помещенията 
под реактора да се изпомпа, но това е 
невъзможно, тъй като на ръка трябва 
да се отворят няколко шлюза. Трима до-
броволци са пратени на сигурна смърт. 
Шлюзовете са отворени, водата изпом-
пана, а години по-късно, когато поме-
щенията се изследват подробно, се 
вижда, че разтопеното ядрено гориво 
наистина е пробило бетона и е можело 
да достигне водата.

От онези дни е запазена и кинохро-
ника, в която журналист пита Легасов 
дали в Чернобил радиацията е опасна. 
Камерата запечатва горчивия му смях. 
Легасов крие своя дозиметър в кабине-
та си, знаейки, че отдавна се е изложил 
на прекалено големи дози радиация.

През август 1986-та става ясно, че 
СССР трябва да докладва пред Между-
народната агенция за атомна енергия 
(МААЕ). Със съставянето на доклада е 
натоварен Валерий Легасов и подчине-
ните му от института „Курчатов“. В месе-
ците, които той прекарва в Чернобил, в 
него се натрупва абсолютно отвраще-
ние от неглижирането на ядрената без-
опасност в СССР и системните

грешки на съветската 
ядрена индустрия

Академикът събира десетки случаи 
на ядрени инциденти, открива сериоз-
ни пропуски и технически несъвършен-
ства в конструкцията на експлоадира-
лия реактор РБМК-1000, ясно описва 
атмосферата на безсмислена секрет-
ност, която цари в ядрената индустрия 
на страната.

Докладът е изготвен и даден в ЦК на 
КПСС за съгласуване, но апаратчиците 
не го одобряват и изработват нов вари-
ант. В него няма лъжи, но има спестени 

истини. А заради написаното от Лега-
сов някои предлагат той да бъде подве-
ден под отговорност за държавна измя-
на. Но така или иначе ръководителите 
на СССР имат друг проблем – да пред-
ставят своята версия на света, който 
вече е нетърпелив да я получи. На кон-
ференция във Виена Легасов прочита 
400-страничния „подобрен“ доклад, но 
в отговорите на последвалите въпро-
си не скрива нищо, което става причи-
на за нова доза негативни оценки по не-
гов адрес.

На 1 септември 1986-та академик Ва-
лерий Легасов навършва 50 години. 
Протоколът в научните среди в СССР го-
вори, че той трябва да получи звание-
то „Герой на социалистическия труд". 
Вместо това Легасов се прибира с ев-
тин съветски часовник с посвещение. 
За съветското ръководство своенрав-
ният химик започва да се превръща в 
досадна

пречка за погребване 
на чернобилския инцидент

През 1987-ма изследванията върху 
взривилия се четвърти реактор показ-
ват, че хвърлянето на пясък и олово 
върху него са били безсмислени. Враго-

вете на Легасов използват това за атаки 
срещу него. Академикът изпада в тежка 
депресия. Здравето му също започва да 
се влошава. През август той опитва да 
се самоубие със свръхдоза приспива-
телни, но е спасен, а случката е предста-
вена като неволна грешка.

През есента на същата година в СССР 
вече бушува „гласността“ и „перестрой-
ката". Легасов се изпълва с надежда, че 
критиките му към системата ще бъдат 
чути и ще бъдат взети категорични мер-
ки за подобряване на безопасността в 
съветската ядрена индустрия.

Академикът пише пространна ста-
тия, озаглавена „Моят дълг е да разка-
жа“, в която описва реалните причини 
за чернобилския инцидент, дава при-
мери за опасната бюрократщина, която 
властва в министерствата на енергети-
ката и на средното машиностроене, на-
стоява за влагане на повече средства 
за безопасност.

Статията, която трябва да се появи на 
страниците на вестник „Правда“, е спря-
на от цензурата.

В началото на 1988 година Легасов 
отново е предложен за званието „Герой 
на социалистическия труд“, но лично 
Михаил Горбачов отказва да го включи 
сред наградените.

През пролетта академикът се опит-
ва да използва малкото му останал ав-
торитет и връзки, за да организира в 
СССР агенция за ядрена безопасност. 
На 26 април 1988 г. идеята му официал-
но е отхвърлена.

Легасов се прибира в дома си съкру-
шен и на другия ден е открит обесен.

BG VOICE

29 април - 5 май 2020 г.29 април - 5 май 2020 г. 32 - 3332 - 33

Историята помни няколко сериоз-
ни сблъсъка между Легасов и Горбачов 
по време на заседания на ЦК на КПСС. 
Апаратчиците искат цялата вина да се 
хвърли на операторите на реактора и с 
това случаят да приключи.

Легасов държи на падането на секре-
тността около съветската ядрена ин-
дустрия, която до голяма степен е ви-
новна за инцидента. 

Слабостите на реакторите РБМК-
1000 са били известни, имало е и пре-
дишни инциденти с тях. Обаче поради 
секретността,за операторите в Черно-
билската АЕЦ поверените им реактори 
са безупречни.

Легасов има и друга принципна кри-
тика. Съветските АЕЦ се строят без хер-
метични бетонни бункери, в които да 
се поставят реакторите. В случай на ин-

цидент като чернобилския тези бунке-
ри могат да ограничат ядреното замър-
сяване и дори и при взривен реактор 
заразяването на природата да е мини-
мално.

Но петилетните планове си искат 
своето, реакторите РБМК трябва да са 
евтини и масови, а в мита за мирния 
атом вярват всички. Затова и бетонни 
укрития не се строят.
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След смъртта на академика са на-
мерени пет аудиокасети, на които 
той записва спомените си около чер-
нобилската авария. Много от клю-
човите моменти в разказа му обаче 
липсват. Говори се, че касетите вни-
мателно се прослушват, и местата, в 
които се разкрива абсолютната без-
отговорност на съветското ръковод-
ство, най-вече в първите дни след 
инцидента, са изтрити.

Под предлог, че са радиоактивни, 
всички записки на академика са из-
зети от властите.

Смъртта на Легасов обаче не може 
да бъде скрита.

Първоначално властите се опит-
ват да прикрият, че академикът е 
сложил край на живота си, но нови-
ната плъзва сред съветските научни 
среди. Три седмици по-късно „Пра-
вда“ публикува статията му „Моят 
дълг е да разкажа“, която дава им-
пулс за промяна в съветската ядрена 
индустрия.

През 1996 г. руският президент Бо-
рис Елцин награждава посмъртно 
Легасов със званието „Герой на Ру-
ската федерация“ за смелост, мъжес-
тво и героизъм при ликвидацията на 
последиците от чернобилската ава-
рия.

Критиките на непокорния химик

От враг до герой

Валерий Легасов

Снимкa: Аргументы и факты

26 април 1986 година: „Мой дълг 
е да разкажа за Чернобил“
XСъбитията след аварията в централата през погледа на един от героите в нея
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 в цифри

млрд. лв. получи Формула 1 за справя-
не с кризата, породена от коронавиру-
са, от компанията собственик на състе-
занието „Либърти медия". В отговор на 
финансовата помощ, акциите на Формула 
1 бележат скок от 9.14 процента на стоко-
вата борса. Плановете на Формула 1 за на-
чало на сезона са свързани с организира-
не на Гран при на Австрия на 5 юли.

негодни маски от Китай е 
получила Канада. Сканда-
лът между двете държави 
избухна, след като кабине-
тът в Отава обвини Пекин, 
че е доставил в страната 
предпазни средства, които 
не отговарят на европей-
ските стандарти. Маски-
те са от китайския модел 

KN95, подобен на N95, кой-
то пък е сходен с предпазни-

те средства FFP2, използвани 
в Европа.

17- 1,4 
етажната конструкция на недовър-
шената сграда на ИПК „Родина“ на 
бул. „Цариградско шосе“ в София 
бе взривена в неделя. Това стана с 
взривно вещество чрез дистанцио-
нен механизъм. Технологията е съ-
временна и се използва при взривя-
ване на стоманенобетонни сгради в 
цял свят, съобщиха изпълнителите.

35 000 
автомобила са напуснали София миналия петък в условията на пандемия. Те са минали 
през контролно-пропускателните пунктове на входовете и изходите на София. 2300 автомо-
била са били върнати, тъй като данните в декларацията на шофьорите не отговаряли на ис-
тината. От началото на извънредното положение са образувани над 1100 досъдебни произ-
водства.

1 000 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
андемията ограничи въз-
можностите не само да пъ-
туваме, но и да се придвиж-
ваме на малки или големи 
разстояние. В условията на 

различните ограничения, автомобилът 
остана едно от предпочитаните сред-
ства за транспорт на милиони хора по 
Земята.

Последните проучвания на австра-
лийската камара на автомобилните 
индустрии (FCAI) обаче показват, че и 
колата се нуждае от ежедневни дезин-
фекции, за да не се превърне в място, 
разпространяващо зараза, пише „Ка-
питал“. Видео по темата разпространи 
и центърът за градска мобилност на 
Москва.

Зоните, които се докосват най-често 
от ръцете, е нужно да се дезинфекци-
рат след всяко пътуване. Това трябва

да се прави с маска 
и ръкавици

за еднократна употреба. Веднъж сед-
мично е добре да се обработва срещу 
вируси цялата кола, като за целта се 
посети автомивка. Препоръчително е 
след всяко пътуване купето да се про-
ветрява, а филтърът за постъпващия в 
салона въздух да се заменя по-често от 
обикновено.

Ето и конкретните съвети 
на специалистите:
l Използвайте антибактериални 

кърпички за почистване на зоните, 
които се докосват постоянно след вся-
ко пътуване.
l Преди качване в автомобила за-

бършете с антибактериални кърпички 

всички дръжки на вратите, бутона за 
отваряне на багажника.
l След всяко пътуване или преди 

потегляне дезинфекцирайте дръжките 
на вратите, волана, планките за смяна 
на предавките за автоматика, бутони-
те за електрическите стъкла, лостче-
тата за мигачите, чистачките, копчета-
та на климатика и радиото, екрана на 
мултимедийната система, седалки, ин-
териорни дръжки за захващане, врати, 

подлакътници, държачи за чаши, вен-
тилационни отвори и други.
l Ограничете максимално броя на 

пътниците, с които споделяте превоз-
ното средство.
l Не използвайте за дезинфекция на 

автомобила агресивни химикали като 
белина, водороден пероксид или спирт 
с висока концентрация. Те могат да по-
вредят лакирани и боядисани повърх-
ности, да съсипят кожената тапицерия 

и пластмасови елементи.
l След всяко зареждане на бензи-

ностанции, работа с терминали за пла-
щане и докосване на банкноти и мо-
нети измийте или дезинфекцирайте 
ръцете си.

Наблюденията сочат, че тези прости 
мерки могат да попречат на разпрос-
транението на коронавируса, без да 
ограничават сериозно мобилността, 
обобщават от FCAI.

Колата и Covid-19: Няколко 
съвета за дезинфекция
XАвтомобилът е сред най-предпочитаните 

средства за транспорт по време на пандемия

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

Ш
ампоанът е първокла-
сен и въпреки това ко-
сата ви не изглежда 
както искате? Не се раз-
очаровайте, има някол-

ко трика, с които може да подсилите 
ефекта му и да придадете бля-
сък на косите си.

Шампоанът може да 
стане по-полезен като 
към него добавите по 
нещо от природни-
те съставки у дома. С 
тях ще се преборите с 
пърхота, ще стимули-
рате растежа и ще на-
правите косата по-здрава 
и по-лъскава.

Розова 
вода

Розовата вода има почти магическо 
действие за косата и кожата. С нейна по-
мощ можете да подобрите качеството 
и на шампоана си. Просто добавете 1/2 
ч.ч. вода към шампоана и разбъркай-
те добре. Розовата вода помага за по-
дхранване и успокоява на скалпа. Бла-
годарение на нея косата е по-здрава, 
по-лъскава и расте по-бързо.

Лимонов 
сок

Добавете 1-2 с.л. ли-
монов сок към шам-
поана за коса, който 
използвате за 2 изми-
вания. Няма смисъл да 
слагате лимоновия сок 

към цялото шише, 
съветва Rozali. Раз-

бъркайте и използ-
вайте. Лимоновият сок е 

подходящ, ако използва-
те различни продукти за 
коса, които се натрупват 
върху косъма и не успя-

ват да се отмият напълно 
само с шампоан. Правете 

тази процедура не по-често 
от веднъж месечно.

Мед
Медът е сред най-стари-

те лечебни и разкраси-
телни средства от при-
родната аптечка. Той 
може да ви е от полза 
и що се отнася до шам-
поана. Отделете шампо-
ан за 2 измивания и до-
бавете 1 ч.л. мед към него. 
Разбъркайте и използвайте. 

Медът подхранва скалпа, като 
стимулира растежа на коса-

та. Смята се, че повлиява 
благотворно и на косо-
пада. Благодарение на 
меда косата ви ще ста-
не по-мека, по-лъскава и 
подхранена.

Гел от алое 
вера

Гелът от алое вера е 
от тези чудодейни природ-
ни съставки, с които няма 
как да сгрешите. Той лекува 
слънчеви изгаряния, сини-
ни, охлузвания, помага за 
почистване на кожата. Чис-
тият гел от алое вера може-
те да използвате директно на 
скалпа, за да подхраните коса-

та. Можете да смесите малко от 
него и с шампоана си, за да се 

отървете от пърхота.

Масло от амла
Маслото от амла е 

много популярно в Аюр-
веда. То е богато на анти-

оксиданти и има широко 
приложение в грижата за 

косата. Добавете 1-2 капки 
масло от амла към шампоана 

за 2 измивания. Можете да правите това 
1-2 пъти месечно. Амла стимулира рас-
тежа на косата, грижи се за здравето на 
скалпа в дълбочина.

Масло 
от лавандула

Маслото от лавандула е подходяща 
добавка към шампоана, ако имате сух 

скалп или пърхот. Добаве-
те 3-4 капки от маслото 

от лавандула към шам-
поана за 1 измиване. 
Правете процедурата 
през седмица, дока-
то не забележите по-
добрение.

Кокосово 
масло

Кокосовото масло има 
антибактериално и проти-

вогъбично действие. То помага за по-
дхранване на косата и кожата. Може да 
се използва при слънчеви изгаряния, за 
хидратиране на кожата (дори по време 
на бременност), в грижата за кутикули-
те, вместо хидратиращ лосион за тяло и 
дори за сваляне на грим. Можете да до-
бавите 1 ч.л. кокосово масло към шам-
поана за 2 измивания. С негова помощ 
косата ви ще расте по-бързо, ще стане 
по-лъскава и мека.

За блясък в косата: 
7 добавки към 
шампоана
С тях ще забравите за пърхота, косъмът ви 
ще стане по-здрав. Ето още ефекти

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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В 
последните седмици ставаме 
свидетели и участници в ре-
дица културни събития, без да 
излизаме от вкъщи. Светов-
ната пандемия и създалата се 

извънредна ситуация подтикнаха много 
издателства, организации, артисти, ди-
зайнери, музеи, фестивали да споделят 
безплатно работата си, колекциите или 
изкуството, което създават.

Интернет този път успя не само да 
скъси съществуващите граници между 
тук и там, но и направи така, че всеки от 
нас да може да пристъпи прага на лю-
бим музей или да разгледа мечтана из-
ложба.

Такъв е и случаят с една от най-до-
брите модни изложби на всички вре-
мена, носеща заглавието Christian Dior: 
Designer of Dreams. Ако не сте имали 
възможност да я разгледате в Musée des 

Arts Décoratifs в Париж или пък в музея 
Виктория и Албърт в Лондон в периода 
от юли 2017-та до януари 2018-та, сега 
може да го направите

онлайн, 
напълно безплатно

съветва Artakcia.
За по-малко от час кураторите Фло-

рън Мюлер и Оливие Габе са готови да 
ви разходят хронологично из изключи-
телен котюр, архивни фотографии, ак-
сесоари, картини и предмети, принад-
лежащи на магическото задкулисие на 
един от най-известните модни брандове 
в историята.

Наслаждаваме се на 70-годишната ис-
тория на Dior, срещайки се с влиянието 

на ерата на самия Кристиан Диор, както 
и с отпечатъка на личности като Ив Сен 
Лоран и Мария Грация Кюри, които са 
били част от развитието и трансформа-
цията на марката през годините.

Не се колебайте да потърсите модна-
та изложба. Ще е истинско удоволствие 
и възможност да се изолирате от изола-
цията поне за час.

Модната изложба на Dior – 
вече и онлайн

Котюр, аксесоари и магическо 
задкулисие в кадрите за един от най-
известните брандове в историята
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Т
елевизорите не спират да се 
променят непрекъснато. От 
огромните кутии, които бяха 
допреди няколко години, сега 
ежегодно ни изненадват с не-

подозирани функционалности и еле-
гантност.

Какво е новото в този сектор. 
Отговор на този въпрос търсят от 

Tech Radar, цитирани от Digital. За цел-
та те се обръщат към CES 2020 - най-го-
лямото технологично събитие в света, 
което се провежда всяка година и кое-
то дава нагледна представа за това как 
различните производители виждат бъ-
дещето на технологиите.

Навиващ се на руло 
дисплей на LG Display

От няколко години LG Display усъвър-
шенства своя навиващ се на руло ОLED 
телевизор.

Тазгодишният модел обаче функцио-
нира по-различно от прототипите, кои-
то компанията показа предните две 
години. Вместо да се навива нагоре в 
кутията си, телевизорът се развива на-
долу от тавана като прожекционен ек-
ран, но без проектор.

Вероятната цена на този телевизор 
е $60 000 и се очаква да бъде пуснат в 
продажба през 2020 г.

Samsung Sero TV
Очевидно инженерите на Samsung 

смятат, че хората искат телевизор, кой-
то се върти.

Доказателство за това е Sero TV – име-
то се превежда като „вертикално“ от ко-
рейски език.

Способността му да променя ори-
ентацията от пейзажен към портре-
тен режим с натискането на бутон (или 
чрез пренасочване на синхронизиран 

Samsung Note 10) е специалното уме-
ние на Sero. Sero се гордее и с вградена 
60W, 4.1 система за съраунд звук.

Цената вероятно ще е около $1600.

Огромният кристален LED 
телевизор на Sony

Всички харесваме големи телевизо-
ри, но 790-инчов? Може да е голям за 
спалнята ви, но ако все пак ви трябва 
видеостена, не пропускайте Crystal LED 
дисплея на Sony.

Той има свръх фини микросветоди-
оди, които са 100 пъти по-малки, откол-
кото на LED телевизора ви. Продава се 
като 110-инчов екран с full HD резолю-
ция и като огромен 16K, 790-инчов ек-
ран, но има и 4K версия в 220 инча, 8K 
версия в 440 инча.

Crystal LED телевизорите достигат 100 
cd/m2 яркост, контрастно съотношение 
1 000 000: 1, опресняване в 120 кадъра в 

секунда и имат ъгъл на видимост от 180 
градуса. За съжаление обаче те струват 
над $5 милиона.

Холографски 32-инчов TV
на Looking Glass Factory

Телевизорът дебютира на CES 2020 и 
постига обемни, стереоскопични трииз-
мерни холограми в 8K резолюция, като 
има втори стъклен екран пред първия.

8K Vidrian Mini-LED TV 
на TCL

Чували ли сте някога за технологията 
Mini-LED TV? Всички специалисти зна-
ят, че LED и QLED не са толкова впечат-
ляващи по отношение на качеството на 
картината, колкото OLED технологията 
на LG, така че има надпревара сред про-
изводителите на телевизори (без LG) да 
измислят нещо подобно, но по-достъп-
но.

Mini-LED технологията заменя LED 
клъстерите в дисплея с хиляди миниа-
тюрни подсветки в стъкления субстрат 
на панела, всеки от които може да се 
контролира индивидуално. Крайният 
резултат е по-широко контрастно съот-
ношение и по-дълбоко черно.

Засега всичко идва от китайския про-
изводител на телевизори TCL. На CES 
2020 TCL представи Mini-LED TV концеп-
ция с резолюция 8K, наречена Vidrian, 
която комбинира Quantum Dot техно-
логия с LCD технология и има 25 000 ми-
крометрови LED подсветки.

Телевизорът на 2020-та:  
На руло, огромен и скъп

Crystal LEDLG Display

XВижте новите модели, за които може би мечтаете отдавна

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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F
acebook обяви някои нови 
функционалности, една от кои-
то е Messenger Rooms. Тя ще 
позволява на потребителите 
да провеждат видеоразговори 

с до 50 души, информира CNBC.
Messenger Rooms създава непосред-

ствена заплаха за Zoom и Houseparty, 
два продукта за видеообаждания, чия-
то употреба рязко се е увеличила през 
последния месец в резултат на панде-
мията от коронавирус. За сравнение, 
Zoom позволява на до 100 души да во-
дят видеочат безплатно до 40 минути. 
Houseparty поддържа функцията за до 
осем души.

Опцията за 50 души в Messenger 
Rooms няма да бъде достъпна за всички 
потребители веднага, заяви говорител 
на компанията, но функцията ще бъде 
въвеждана постепенно в глобален ма-
щаб.

Видеоразговорите в Messenger Rooms 
няма да имат ограничение във времето 
и ще включват функции като

филтри за разширена 
реалност

които позволяват на хората да добавят 
маски към лицата си. Хостовете на стаи-

те също ще могат да заключват разгово-
рите и да премахват потребители. Учас-
тие във видеоразговорите ще могат да 
вземат и хора, които нямат акаунт във 
Facebook.

Facebook обяви и че удвоява лими-
та за видеообаждане в WhatsApp от 
четирима на осем души. Освен това 
компанията въвежда функция за виде-
оразговори във Facebook Dating, така че 
потребителите на тази услуга да могат 
да отидат на виртуални срещи.

„Между WhatsApp и Messenger все-
ки ден над 700 милиона акаунта участ-
ват в обаждания“, казаха от компанията 
в публикация в блога си. „В много стра-
ни видеообажданията през Messenger 
и WhatsApp са се удвоили, а гледания-
та на Facebook Live и Instagram Live са се 
увеличили значително през март“, пише 
още в публикацията.

Facebook заяви, че също така ще раз-
шири функциите си за livestreaming във 
Facebook и Instagram.

Facebook пуска опция за 
видеочат с до 50 души

Дори и да изключим телефо-
на, той пак влияе на мозъка 
ни и пречи на концентрацията 

ни. До този извод са стигнали уче-
ни от Чикагския университет, които 
са провели изследване за връзката 
между мобилните телефони и пара-
метрите на умствения капацитет на 
хората.

Според изследователите смартфо-
нът намалява когнитивните умения 
на човек, дори когато не изглежда 
да има никакъв контакт с него - на-
пример в джоб или на бюро в изклю-
чено състояние.

Според учените в такава ситуа-
ция човек все още мисли за своето 
устройство, така че не може да се 
концентрира върху работните си ан-
гажименти. Подобни мисли „консу-
мират“ огромно количество „RAM“ 
от човешкия мозък.

Подобно въздействие на смарт те-
лефона върху човек е показателно и 
за факта, че най-успешно със задачи-
те се справят хората, намиращи се в 
помещение, в което няма мобилно 
устройство.

И изключен, 
смартфонът 
пречи на 
мозъка ни

Кoмпaнията 11 Rаvеns от Калифор-
ния, cпeциaлизирaнa в прoиз-
вoдcтвoтo нa oбoрудвaнe зa би-

лярд, тeниc нa мaca, пoкeр, блeк джeк 
и мaa джoнг, прeдcтaви билярднa мaca 
cпeциaлнo зa coбcтвeницитe нa Rоlls-
Rоyсе. Дизaйнът нa мoдeлa Stеаlth R11 
e вдъхнoвeн oт нeвидимитe aмeри-
кaнcки изтрeбитeли.

Eкcклузивнaтa мaca имa aлуминиeвa 
рaмкa, пoкритa е c чeрнo oргaнич-
нo cтъклo Luсitе c диoднa пoдcвeткa, 
лиcтoвe 14-кaрaтoвo злaтo и криcтaли 
Swаrоvski. В кoмплeктa влизaт cъщo 
ръчнo изрaбoтeни тoпки и cтикoвe.

Stеаlth R11 ce трaнcфoрмирa лecнo 

в трaпeзнa, зaceдaтeлнa или мaca зa 
игрa нa тeниc. Oт мoдeлa щe бъдaт из-
рaбoтeни caмo пeт брoйки c цeнa $250 

000 (€230 448) вcякa, a купувaчът зa-
дължитeлнo трябвa дa притeжaвa Rоlls-
Rоyсе.

XКомпанията обяви редица нови функционалности

За $250 000: Билярдна маса за избрани

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Л
егендарната българска певи-
ца, примата на българската ес-
трада Лили Иванова отпраз-
нува 81-вия си рожден ден. 
Лили е категоричният символ 

на българската песен. Музиката й съпът-
ства живота на поколения българи и рад-
ва милиони хора не само в Родината, но и 
по света. А нейните почитатели не спират 
да я наричат с големи имена - мегазвезда, 
поп икона, легенда...

Тя обаче си остава Лили Иванова и все-
ки ден доказва името си. За нея антрак-
тът е непозната дума. Любовта е безкрай-
ност, а гласът й - божий инструмент. Не 
думите, а песните казват повече за нея. И 
жестовете. С един от последните си тя за-
служи аплодисментите на цяла България. 
Лили подари на лекарите в Александров-
ска болница всичките си цветя, получени 
за рождения й ден от феновете й. „Днес 
главна роля имат медиците! Изолирани 
зад стъклени стени, те са нашите герои. 
Да им дадем нашата любов, защото любо-
вта е живот! Респект! Приемете днес мо-
ите „аплаузи“ към вас, скъпи медици, за 
постоянството, всеотдайността и обичта 
към професията! Защото ако спрете да ни 
обичате, ще спре да ни има нас“, написа 
певицата в профила си във Facebook.

Любимката на поколения българи е ро-
дена в град Кубрат. На 8 години получава 
първия си акордеон от семейството си, 
после започва да пее. През 1952 г. в Русе 
печели златен медал на републиканското 
първенство по художествена гимнастика. 
Завършва Медицинския колеж във Варна 
и известно време

работи като медицинска 
сестра в родния си град

Междувременно пее в цигански оркес-

тър и решава да потърси професионално 
развитие в София.

„Когато започвах своята кариера и на-
пуснах Кубрат, знаех за какво идвам в Со-
фия и дали мога да го постигна“, споделя 
изпълнителката на „Камино“.

Музикалната й кариера започва през 
1961 г. Това я прави изпълнителката, коя-
то се е задържала най-дълго на българ-
ската музикална сцена. В началото основ-
ните й участия са като подгряваща певица 
в оркестър „Мелодии“, в които утвърдени-
те имена са Емил Димитров и Мария Ко-

сева.
Първата й българска песен, която из-

пълнява на концерти в периода, в който 
все още никой не познава Лили Иванова, 
е „Витоша“, по музика и текст на Михаил 
Манолов. Но истински популярна в Бъл-
гария я прави песента на Йосиф Цанков 
„Събота вечер“, записана през 1965 г., коя-
то става непреходен хит.

Първия си концерт в България пък из-
нася през 1964 г. в зала „Универсиада“ за-
едно с Джейн Сверт и рок група „Северни-
те тигри“, а първата награда, която печели, 
е „Златен ключ“ през 1966 г. в Братислава.

В моменти на изпитание 
Лили е човек за пример

Не се оплаква. Спазва правилата. Не се 
отчайва. Не изпада в униние. Лили живее 
днес с мисълта за бъдещето. Тя е малък 
войник, подчинил живота си на железни 
правила, влюбен в музиката професио-
налист. Тя е жена, която сама се справя с 
всичко и не търси отговори в миналото, а 
гледа напред и прави планове.

Лили смята за най-голям свой успех кон-
церта в парижката зала „Олимпия“. Изпъл-
нителите, които пеят там, остават завина-
ги в галерията на залата, като плакатите от 
концертите им се пазят на специално мяс-
то. Иначе Лили много се радва на „Златни-
ят Орфей“ и е по-щастлива с него, откол-

кото с наградите в Чили, 
Токио и Париж.

Тайната на нейното дъл-
голетие, отлично здраве 
и фигура е просто ген и 
това, че е много стрикт-
на в режима си на живот. 
Тя изобщо не яде месо, 
а предимно салати. Оби-
ча сладко, но внимава да 
не прекалява. Никога не 
е пушила, а алкохол изоб-
що не близва. Режимът й 
е непоклатим и не го на-
рушава.

Безупречната си визия 

изпълнителката на „За тебе бях“ поддър-
жа със строг режим и дисциплина - задъл-
жителни часове сън, гимнастика, йога за 
дишането, безкомпромисна всекидневна 
диета, без никаква захар, само мед и мно-
го вода...

Животът на Лили 
е само музиката

Толкова е отдадена на творчеството си, 
че не прави никакви компромиси. Лили се 
грижи страхотно за екипа си и за музикан-
тите, така че те да не мислят за нищо дру-
го, когато са с нея на сцената или на ре-
петиции.

„Навсякъде публиката е еднаква. Тя ме 
посреща по невероятен начин. Аз съм 
смел човек и обичам да изненадвам. Знам 
какво мога и трябва да направя. Човек 
трябва да знае накъде е тръгнал. Ако ня-
кой си въобразява, че може сам да по-
стигне своите успехи, много се лъже. 
Моите успехи съм ги постигнала благода-
рение на моите автори и моята публика. 
Човек сам не може да направи нищо“, убе-
дена е тя.

„Поуката не е напред, тя е назад – от 
твоите грешки. Аз обичам да се уча и да 
ме учат. Не смятам, че съм най-великата в 
света. Аз съм правила много грешки и не 
съм застрахована да правя и за бъдеще“, 
признава Лили.

„Няма музика или песен за целия бъл-
гарски народ или за целия свят.

Ключът към душата 
е любовта

Всеки иска да получи любов. И днес, ко-
гато всичко е отчуждено, хората имат още 
по-голяма нужда от любов“, казва голяма-
та Лили.

„Аз държа на моя български език и не 
случайно съм заложила на българска-
та песен. Искам да си бъда в България, в 
моята държава и да пея на моята публи-
ка. Всеки трябва да живее така, че да ос-
тави нещо след себе си, обаче това нещо 
трябва да бъде стойностно – къщата ще се 
събори, изкуството е вечно“, набляга на 
завета си певицата и си пожелава един-
ствено да е здрава и да има нови хубави 
песни и текстове.

Ангелогласната българка не спира да 
твори и да дава глас на красиви стихове, 
написани специално за нея. Прави нови 
песни, защото смята, че всеки човек тряб-
ва така да живее и работи, че да остави 
нещо след себе си. „Аз не мога да оставя 
след себе си нищо освен моето творчест-
во“, неведнъж е казвала Лили.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Лили подари цветята за рождения си ден на медиците от Александровска болница.

Лили Иванова: Една българска 
легенда на върха
Лили Иванова: Една българска 

X„Всеки трябва да живее така, че да 
остави след себе си нещо стойностно“, 
казва любимката на поколения българи

Лили в началото на музикалната си кариера.
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- Може ли един мъж с комплекси да 

има успех сред красивите жени?
- Може, ако комплексите му са хотел-

ски и петзвездни!

  
Алпинист пълзи по отвесна стена. Ста-

рае се човекът, пъхти нагоре сантиме-
тър по сантиметър. Точно преди върха, 
на едно малко ръбче, се е хванал няка-
къв йога. Виси на дясната си ръка, а в ля-
вата държи книжка и си чете.

- Ти какъв си, бе? - задъхано пита ал-
пинистът.

- Йога - отговаря той, без да откъсва 
поглед от книжката.

- Вярно ли е това, което разправят хо-
рата, че вие, йогите, можете всичко?

Йогата наплюнчва пръстите на дясна-
та си ръка, прелиства страницата:

- Ааа, лъжат...

  
Габровец в туристическа агенция:
- Може ли един каталог на цените на 

летните оферти за Бахамите?
- Господине, сигурен ли сте, доста скъ-

пичко излиза почивката на Бахамите, 
имаме и по-евтини дестинации.

- Госпожице, аз ще си карам отпуската 
на село, каталогът е, за да се наслажда-
вам на това колко пари съм спестил, че 
не почивам на Бахамите.

  
В затвора. Килията на джебчиите на-

блюдава с интерес концерт на цигулар 
виртуоз.

- Какво сте се зазяпали? - любопитства 
надзирателят.

- Погледни, погледни - отговаря въз-
торжено седналият до вратата джебчия. 
- Такива ловки пръсти, а да си губи вре-
мето с глупости...

  
- На колко години си?
- По-близко съм до 30, отколкото до 

25.
- Тоест 28?
- Не, 55....

  
Студио за татуировки.
- Искам да ми татуираш един плаж, да 

се виждат вълничките, мацки - ама всич-
ки да са хубави, чадъри да има, плажни 
кърпи, лодка във водата и в нея стар мо-
ряк, едно цигане да минава и да прода-

ва сладолед... в далечината 
слънце и пухкави облачета, 
а най-отгоре да пише „При-
морско 85“.

Татуистът:
- А искаш ли и няколко чай-

ки да сложа?
- Еее, няма ли да стане мал-

ко претрупано, а?

  
- Най-накрая си уговорих 

среща с умен и хубав мъж.
- Ей, браво! И кога ще се ви-

дите?
- С умния в сряда, а с хубавия в петък.

  
- Коя болест е по-добра - алцхаймер 

или паркинсон?
- Алцхаймер – по-добре да забравиш 

да си платиш бирата, отколкото да я раз-
лееш...

  
Семейството на маникюристка и зъ-

болекар с нокти и зъби се бореше за 
прехраната си.

  
- Къде работиш?
- На летището, мия пода.
- За какво ти е тази гадна работа? На-

пусни.
- Да, бе! И да си тръгна ей така от ави-

ацията?!

  
Сутринта комшийката така крещя на 

детето си, че станах и си оправих стаята.

  
Мечтайте правилно! Когато бяхме 

деца, комшийските момчета мечтаеха 
да станат космонавти, а аз мечтаех да 
карам боклукчийски камион... Е, днес аз 
работя в „Чистотата“, а те си останаха не-
удачници!

  
Заплатата ми стана хибридна – поло-

вината отива за бензин, половината за 
електричество.

  
Държавен служител към посетител:
- Аз все ви казвам „елате утре!“, а вие 

все ми идвате днес!

  
Между сноби:
- Разбрах, че са отворили ресторант 

на Луната. Има ли някакви отзиви?
- Храната била отлична, но нямало ни-

каква атмосфера.

  
Интервю с известна певица:
- Казват, че обичате само богати мъже?
- О, това изобщо не е вярно! Аз оби-

чам весели мъже, но какво съм виновна, 
че сред бедните няма такива!

  
Пътник струпва багажа си за чекиране 

и казва на служителката:
- Аз летя за Лос Анджелис. Искам този, 

правоъгълния куфар, да изпратите в 
Денвър, а двата кръгли да заминат за 
Сиатъл.

- Господине, не може да направим 
това - отговаря служителката.

- А защо не? Предния път как можахте!

  
Дете гледа изпълнение на оперен пе-

вец и кaзвa:
- А кoгaтo в детската градина викaмe 

така, ни се карат…

  
В чата:
- Колко си висока?
- 148 см.
- Ах, малка фея, а колко килограма си?
- Още по-малко - 120.

  
Срещат се стари приятели на улицата.
– Как си, приятелю? Не сме се виж-

дали от толкова години. Дъщеря ми се 
омъжи в Щатите за милионер, синът ми 
стана бизнесмен, аз в момента си строя 
вила на морето. Кажи ти какво правиш?

- Ами, тръгнал съм да платя тока.
- Аха! Ами иначе?
- Иначе ще го спрат...

  
Потъва кораб. Екипажът се спасява на 

един остров, обаче ги хващат канибали 
и се канят да ги ядат. Капитанът прего-
варя с тях:

- Тук работите ли по 16 часа на ден?
- Не.
- А месечни сметки плащате ли - ток, 

вода, телефон, интернет?
- Не, ние дори не знаем какво е това!
- С политика занимавате ли се?
- Не.
- Здравна каса имате ли?
- Не.
- Ми тогава от какво сте озверели 

така, бе, хора?

  
Стои чукча на боен пост. Мярка се ня-

какъв човек.
Чукча:
- Стой, ще стрелям!
Човекът:
- Стоя!
Чукча:
- Стрелям!

  
- Месо ядеш ли?
- Не.
- А риба?
- И риба не ям.
- Вегетарианец ли си?
- Не, пенсионер съм.

  
Между млади момичета:
- Защо реши да станеш стюардеса?
- Защото в самолета има много мъже.
- Но тях ги има и на земята?
- Да, но не са вързани с колани...

  
Съвет на деня:
Като режеш лук, пий бира... Не помага, 

но пък ти е готино...

  
Вие сте агресивен? Мразите хората? 

Искате да им причинявате болка и те 
да страдат, но не знаете как законно да 
правите това? Факултетът по стомато-
логия към медицинския университет ви 
очаква!

  
- Любима, престани да плачеш! Какво 

се е случило?
- Родителите ми са против нашата 

сватба!
- Това ли е! Глупачето ми, не го прежи-

вявай, ще си намеря друга!

  
Журналист към шеф на верига бензи-

ностанции:
- Защо отново ще се вдига цената на 

горивата?
- За да можем да вдигнем заплатите на 

нашите служители на прага на предсто-
ящата инфлация.

- А вие откъде знаете за инфлацията?
- Е, как?... Ми не виждате ли, че ще пос-

къпват горивата...

  
Един треньор събрал футболен от-

бор, който побеждавал наред - немци, 
бразилци, италианци… Журналисти го 
питат, как е успял? Треньорът отговаря:

- В нападение играят чеченци - трудно 
е да ги удържиш, в полузащита са гру-
зинци - с тях е трудно да се разбереш, 
в защита са азербайджанци - докато не 
платиш, няма да минеш, а на вратата е 
арменец - и да вкараш гол, не можеш да 
докажеш…

  
Приятелки си говорят:
- Ужас, тежа 61 кг.
- А колко си била?
- Мама каза, че 3,200!

  
SMS между влюбени
Тя:
- Три думи. Десет букви... Напиши ми 

ги!
Той:
- Взел съм бира!

  
Мъж влиза в бар и си поръчва двоен 

скоч, бърбън с лед и тройна водка.
- Не бива да пия всички тези неща с 

това, което имам! - казва на бармана той.
- Защо, какво имате?
- Два лева...

  
- Да знаеш с какво маце се запознах!
- Красива ли е?
- 30-35 лайка!

Виц в снимка

Полицай към шофьора:

- Май сме пили, а?

- То и аз съм пил,  

ама не спирам хората по 

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


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

29 април - 5 май 2020 г.44

ОВЕН
Ще ви се наложи реша-
ването на въпроси от ли-
чен или битов характер, 
които да изтикат прият-
ните занимания на втори 

план. Благоприятен период за важни по-
купки и обновяване на обстановката. Въз-
можно е да се наложи напълно да се пото-
пите в различни ангажименти. 

ТЕЛЕЦ
Възможно е да не при-
знаете съществуващо 
превъзходство и да се 
противопоставите на 
околния свят. Благопри-

ятни са контактите ви с противоположния 
пол. Повечето от вас вероятно ще имат 
нова среща или романтично познанство с 
човек, който отдавна тревожи мислите ви. 

БЛИЗНАЦИ
Това, което спечелите, се 
дължи на собствения ви 
ентусиазъм и упорство. 
Към всичко подхожда-
те творчески с лична за-

интересованост. Не е изключено да сте 
склонни към егоцентризъм. Прекарайте 
времето си насаме със своите мисли. По-
ставете в ред мислите си. Опитайте се да 
противостоите на съблазните. Въздържай-
те се от изказвания и оценки и на глас. 

РАК
Вероятно е да се нало-
жи спешното решаване 
на проблем, възникнал 
поради неизпълнени 
от вас обещания. Въз-
можно е някаква нови-

на допълнително да натегне атмосферата. 
Събитията се развиват не така, както сте си 
представяли. 

ЛЪВ
Ще се чувствате енер-
гични и жизнерадост-
ни. Но това състоя-
ние на духа няма да 
продължи дълго. Въз-

можно е да се разочаровате от сериозни 
пропуски и грешки. На вас ви е трудно да 
оценявате правилно хората около вас и да 
извършвате верните постъпки. 

ДЕВА
Благоприятно от финан-
сова гледна точка могат 
да се отразят съвмест-
ни дейности с прияте-
ли или съмишленици. 

С каквото и да се занимавате и каквато и 
роля да имате в тези делови взаимоотно-
шения, не забравяйте за равноправните 
отношения и не се стремете към лидер-
ство. Ако не внимавате, възможни са и 
професионални проблеми. 

ВЕЗНИ
Вашата активност има 
нужда от практически 
резултати, иначе са ве-
роятни търкания, свър-
зани с неизпълнени за-
дължения или стари 

борчове. Неправилните оценки заплаш-
ват дейността ви. 

СКОРПИОН
Много е вероятно към 
вас да се обърнат с ново 
предложение. Не тряб-
ва да приемате веднага, 
защото резултатите от 
него са доста противо-
речиви. Ако ви се нала-

га да пътувате, по-добре е да го отложите. 
Във вас се появява интерес да се потопите 
в света на неизвестното и тайното. 

СТРЕЛЕЦ
Трябва да се стремите 
към спокойствие и да не 
нагнетявате излишно ат-
мосферата около себе 
си. Търсете компромиса 
във всичко. Пазете се от 

илюзиите си. Построените от вас въздуш-
ни замъци нямат нищо общо с реалността. 
Вие много оптимистично оценявате ситуа-
цията. Всъщност нещата не са подредени 
точно така. В крайна сметка от вас се изис-
ква внимание, предвидливост и издигане 
над дребните проблеми. 

КОЗИРОГ
Подходящо време да 
превъплътите мечтите си 
в реалност. Смело върве-
те към заветната цел. Ако 
не можете напълно да я 
постигнете, то в крайна 

сметка значително се приближавате. Ня-
кои може да поискат да променят своя път. 

ВОДОЛЕЙ
Периодът е предназ-
начен за преосмисля-
не на натрупания опит 
и на някои събития от 
миналото. Обърнете 
внимание на околните. 

Възможно е поради постоянния ви стре-
меж към пари и слава да пропускате имен-
но онова, което ви е нужно. Добре е сега 
да планирате някои дейности занапред. 

РИБИ
Увеличава се енергийни-
ят ви потенциал и става-
те по-жизнено способни 
и самоуверени. Но сил-

ни емоции и прекалено силно странично 
влияние могат да ви подведат в погреш-
на посока. За да избегнете грешки, препо-
ръчва ви се да бъдете разсъдливи и дал-
новидни. Лесно намирате общи точки за 
общуване с хората около вас и успешно си 
обменяте идеи. 

Астрологична прогноза 
29 април - 5 май 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/
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Две котки от Ню Йорк стана-
ха първите домашни любим-
ци, заразени с коронавирус в 
САЩ. Случаят бе широко ко-
ментиран през изминалите 

дни. Писаните започнали да кашлят и 
стопаните им ги завели на ветеринар. 
Изследването било категорично – жи-
вотните са носители на Covid-19. Инте-
ресното в случая е, че едно от живот-
ните е от дом, в който няма носител на 
вируса.

Според експерти сега въпросът е в 
каква степен животните могат да пре-
насят вируса или да се заразят. И има ли 
животни, които са по-опасни от други. 
Ето няколко въпроса и отговори, които 
може да вземем предвид.

По-добре 
да не галим котки?

Китайски учени от Харбин са уста-
новили първи, че новият коронавирус 
може да се размножава сред котките. Те 
могат и да си го предават една на друга, 
но това не става толкова лесно, твърди 
изследователят Хуалан Чен.

На какво да обърнем 
внимание?

Собствениците на котки обаче не бива 
да изпадат в паника: животните много 
бързо изграждат антитела срещу виру-
са, т.е. не остават дълго заразни. Все пак 
възрастните хора и тези с предишни за-
болявания по-добре да не пускат котка-
та си на разходки извън дома. И всички 
трябва добре да мият ръцете си, след 
като са галили котка.

При кучетата 
е друго

При кучетата нещата стоят малко по-
различно: кучешкият организъм не е 
благоприятна среда за размножаване 
за вируса, отбелязват в изследването си 
китайските учени. Така че собственици-
те на кучета могат да продължат спокой-
но да извеждат четириногите на разход-
ка.

Кой кого може 
да зарази?

Едно домашно прасе, отглеждано в 
Рим, например няма причини да се бои 
от кучето. Кучето също няма защо да 
се опасява от прасето. При свинете ко-
ронавирусът също няма почти никакъв 
шанс, твърдят учените.

Пор под 
карантина

При белките нещата стоят по-различ-
но. Както и при поровете. Въз основа на 
направените с тях експерименти е уста-
новено, че и при тези животни корона-
вирусът може да се размножава точно 
както при котките. Пренасянето на за-
разата става чрез въздушно-капкова ин-
фекция. Медици са установили наличие 
на вируса във взети проби от гърлото и 
носа на порове и котки, но не са открили 
инфекция в белите дробове.

Кокошките - 
заплаха за хората?

А опасни ли са кокошките? Или други-
те пернати? Не, казват учените. Хората 
не бива да се безпокоят, тъй като кокош-
ките практически имат изграден имуни-
тет срещу коронавируса. Това се отнася 
и за патиците, както и за други видове 
птици.

Когато човекът стане 
опасен за животните

Но не само човекът може да се зара-
зи от животните. А и обратното. В една 
зоологическа градина в Ню Йорк бе на-
правен положителен тест на четириго-
дишната тигрица Надя. „Това е първият 
случай, в който диво животно се заразя-
ва с коронавирус от човек“, казва глав-
ният лекар на зоопарка.

Прилепите - единственият 
виновник?

Прилепите са смятани за вероятен 
причинител на коронавируса. Но вете-
ринарните лекари предполагат, че през 
декември 2019 година в Ухан между 
прилепите и човека се е намесил и друг 
животински вид, който е предал зараза-
та. Може би все пак котка или пор?

Или този 
разбойник?

Люспениците, наричани и панголини, 
също са под подозрението, че са винов-
ни за пренасянето на вируса. Най-веро-
ятно новият коронавирус се е предал от 
прилеп на панголин, а от там и на чове-

ка. Учени от Хонконг, Китай и Австралия 
са установили у панголините вирус, кой-
то много прилича на коронавируса. На 
китайските животински пазари се тър-
гува нелегално с люспеници.

XЕто няколко отговора от учени на 
въпросите, които може би ви притесняват

Котките пренасят коронавируса. 
А другите животни?

Снимкa: Freepick

Снимкa: Freepick

https://emarkov.kw.com/
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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
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

Chicago + suburbs

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Dispatchers with Over 
15 years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit every Friday* На-
маления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 8476659273 №17569

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собствен-
ник на камион търси шофьор, хазмата е 
+. Камиона се диспечва от човек ,който 
знае за кво става дума.За повече инфот-
мация на тел.847-749-9161 №17574

DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравей-
те колеги,търся нормален човек който 
си търси нормална работа с нормален 
диспеч от България,над 10 год. опит.За 
повече инф. 312-730-8025 №17575

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

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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LOCAL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 24.00, Зипкод 60191, BDK 
Express предлага работа за локални 
шофьори. Изискване CDL Class A. 
Part Time or Full time available. Нуж-
но е желание за работа с контейне-
ри. Опит с такива е за предпочита-
не, но не е задължителен. Седмични 
\\\\\\\\\\\\\\\”steady\\\\\\\\\\\\\\\” курсо-
ве до Grand Rapids and Detroit area- 
dry van. Не повече от 1 до 2 нощувки 
OTR, при желание за този тип курсо-
ве. Можем да предложим почасово 
заплащане. Нужно е да имате раз-
решително за работа за страната. 
2069547055 №17572

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

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

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

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

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

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

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, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко от-
ношение. 7737421234 №17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  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 60090, Търся ра-
бота имам hazmat 1.7 месеца опит инте-
ресувам се от 350 на ден за ресет ще го 
договорим 2245512615 №17562
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predlojeniq na e-
mail:VsslPvlv@comcast.net ili text na 773-
712-3757. №17568
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
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 
7068889051 №17031

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
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
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Two 
bedroom for rent Des Plaines. Washer, 
dryer, brand new 773/814-3175 №17570
APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, One 
bedroom for rent Des Plaines. Washer, 
dryer, brand new 773/814-3175 №17571
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 
apartment for RENT in Arlington Heights. 
For more information call Mladen 224 795 
1737 7739968900 №17573
STAIA FOR RENT, 
Цена US$ 600, Зипкод 60090, Staia s nova 
bania v 2bed/2bath townhous v Wheeling. 
Prosoren hol, goliama terasa s grill, mokro 
pomeshtenie s LG dryer/ washer. Dobre 
obzaveden, tok, parno internet, voda - 
vklucheni. Tsentralen klimatik I parno. 
Na razpolojenie sa 2 baseina I tennis 
courts. Dava se ot 15 July. Deposit 600$. 
2623531191 №17580
СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$  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
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

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

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

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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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$, gas, 
heat included, 1 car parking assigned. 
3124511561 №17522
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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
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
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Профе-
сионално решаване на канализацион-
ни проблеми. Разполагам с висок клас 
техническо оборудване.. Предлага се 
камера и хидро джетинг. Професионал-
ни водопроводни услуги. 2245957923 
№17576

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Профе-
сионално решаване на канализацион-
ни проблеми. Разполагам с висок клас 
техническо оборудване.. Предлага се 
камера и хидро джетинг. Професионал-
ни водопроводни услуги. 2245957923 
№17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нални ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. 
Кенове със зоново управление. Ремонт 
на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нални ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. 
Кенове със зоново управление. Ремонт 
на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17579
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
VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 
2006 Volvo VNL670 1,459,000 miles 
Good condition!Ready to work!Price 
negotiable!Motivated seller! Call Georgi 
773-691-6397 №17581
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 $7,000 6308475936 8475534122 
№17505
53 FT РЕМАРКЕ, 
Цена US$ 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
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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Козуначено руло  
с мармалад и орехи

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Баба Вида. Касиери. Хор. Пал. Трен. Он. Барокамера. 

Катми. Рила. Овес. Риц. Галант. Акин. Зали. Тонус. Арау. Джоб. Китен. 

Април. Азимут. Татко. Ни. Оледин. Клеймо. Канела. Ролан. Еве. Рати. 

Барок. Ошав. КАТ. Сливен. Спица. Боа. Илион. Хинин. Перални. Лопес. 

Яд. Хазни. Симит. Равена. Ратаи. Оре. Инч. Нилин. Етил. Икс. Агаси. 

Отрези. Лов. Руна. Рамос. Титаник. Естет. ТТ. Пиромания. Мороа. 

ОТВЕСНО: Махараджа. Арабела. Клип. Борил. Озонатор. Висоти. 

Парола. Билет. Аахен. Вар. Кант. Мелис. Ланча. Но. Ципа. Токуда. 

Линза. Грим. Дама. Нити. Билин. Наука. Кале. Аут. Нрави. Ириси. 

Роксет. Ореол. Алинеи. Октави. Наклонности. Ася. Ара. Ена. Тлак. 

Пиано. Секс. Ракен. Схеми. Трем. Тина. Запой. Описи. Ерато. Траур. 

Мешин. Тотем. Промил. Иновация. Ризото. Инициали. Еванджелиста. 

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

Козуначено руло с мармалад може 
да си направим по всяко време, а 
не само по Великден. Дали обаче 

ще направите козуначено руло с мар-
малад, с шоколад, с плънка от орехи, 
захар и стафиди – това ще зависи от 
личните ви предпочитания.

20 г мая се размива в половин чаена 
чаша прясно мляко или вода, поръсва 
се с малко брашно и се разбърка на ка-
шица. Пресявате 300 г брашно.

Две цели яйца и един жълтък се раз-
биват добре със 100 г захар, щипка сол, 
половин чаена чаша разтопено масло 
и една ванилия.

В пресятото брашно се прави кла-

денче, прибавят се маята и яйчената 
смес. Замесва се меко тесто, оставя се 
на топло да втаса и се разточва на кора 
с дебелина около сантиметър. Кората 
се намазва с мармалада – достатъчно 
ще ви е една чаена чаша гъст мармалад 
- поръсва се със счукани орехи – поло-
вин чаша, може и смлени да са, и се на-
вива на руло, което се слага в намазана 
с масло и посипана с брашно продъл-
говата форма. Отгоре се поръсва със 
захар. Пече се до златисто.

Да ви е сладко!  

Пълнена агнешка плешка
Има ястия, които будят апетит 

дори само със своето спомена-
ване. Към тези ястия се числи 

и пълнената агнешка плешка, едно 
от най-често приготвяните ястия с аг-
нешко месо, характерно за пролетта, 
за Великден и Гергьовден.

Бланшираме 150 г спанак. Наряз-
ваме 1 стрък пресен лук на ситно, за-
душаваме го за кратко в 2 с.л. олио и 
30 г масло. Добавяме измития и отце-
ден 80-100 г ориз, запържваме, дока-
то стане стъклен. Поръсваме с 1 ч.л. 
червен пипер, добавяме бланшира-
ния спанак. Заливаме със 160 мл пи-
лешки бульон от кубче, задушаваме 
на бавен огън, докато оризът поеме 

течността. В самия край поръсваме с 
джоджен и риган – пресен или сушен 
по 1 ч.л. Оставяме плънката да се ох-
лади.

Осоляваме около 2 и ½ кг плешка 
от всички страни. Правим прорез по 
външната част на плешката и офор-
мяме джоб. Пълним го с приготвената 
плънка, затваряме с клечки за зъби.

Поставяме в намазнена тава за пе-
чене, поръсваме с червен пипер, като 
го втриваме добре. Наливаме малко 
вода, покриваме с алуминиево фо-
лио, поставяме в умерено затопле-
на фурна. Печем на 180 градуса за 90 
мин. Отстраняваме фолиото и доза-
пичаме до златисто.
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К
арантината заради новия ко-
ронавирус постави милиони 
хора по света в домашна изо-
лация и блокира придвижва-
нето между градове и държа-

ви. В такава ситуация един британски 
тийнейджър напусна дома си и изчез-
на безследно. В продължение на месе-
ци полицията го издирва безуспешно, а 
близките му започват да се подготвят за 
най-лошото.

Драмата се разиграва в последни-
те седмици в крайбрежното селище на 
град Брайтън Салтдийн, Източен Съсекс. 
Там 16-годишният Оуен Хардинг живее 
с майка си Стела и 5-годишната си сес-
тра. Оуен е влюбен, а изолацията налага 
с приятелката му Мег Уелс Роудс

да останат за дълго 
разделени

Между Брайтън, където живее момче-
то, и Йорк, където живее момичето, има 
450 км.

Заради наложените препоръки да не 
се пътува между населените места без 
основателна причина се предполага-
ло, че двамата няма да могат да се видят 
още дълго време, въпреки че разстояни-
ето винаги възпрепятствало честите им 
срещи.

За последно Мег гостува за няколко 
дни в дома на Оуен, малко преди прави-
телството на Великобритания да наложи 
новите ограничителни мерки. След като 
влизат в сила обаче, момчето започва да 
изпитва силна тревожност от несигурно-
то бъдеще, разказва историята BBC.

Тийнейджърът иска да изкара това 
време с приятелката си, като периодич-
но се шегувал с нея и с приятелите си, че 
може да направи едно пътуване на се-
вер, за да я види. Когато споделя с майка 
си тази идея, тя се изказва остро против 
и прекарват цяла седмица в тежки скан-
дали и спорове по темата.

На 26 март по залез слънце, точно 
след последната им кавга по въпроса, 

Оуен решава да излезе от вкъщи без ка-
квито и да е обяснения. Снимки от каме-
рите за видеонаблюдение показват, че 
той тръгнал

към върха на близката 
скала

в 18.13 ч. Излизайки от вкъщи, той звъни 
на приятелката си, за да й разкаже за слу-
чилото се с майка му, разказва webcafe. 
Впоследствие Мег споделя, че самата тя 
била много разстроена, тъй като до този 
момент тя също имала подобни карани-
ци с родителите си. След като успяват да 
се успокоят един друг, Оуен й казва, че 
просто ще наблюдава залеза и затваря.

Това е последният път, в който някой е 
разговаря с 16-годишното момче. В 18.23 
часа телефонът му вече е изключен и ни-
кой не може да се свърже с него.

В началото майка му не се притесня-
ва. „Живеем край морето и ходим много. 
Помислих си, че е отишъл да си напра-
ви упражненията, които правеше всеки 
ден". С напредването на времето оба-
че Стела започва да се тревожи и реша-
ва да звънне на някои семейни прияте-
ли, както и на Мег. След като не получава 
никаква информация от тях, към 11 часа 
вечерта тя звъни в полицията.

В издирването се включват 80 поли-
цейски служители, а семейството на не-
говата приятелка пристига в Салтдийн 
заедно с нея, за да помогнат с каквото 
могат. Блокадата обаче затруднява тър-
сенето, тъй като полицаите започват да 
звънят от врата на врата в търсене на 
информация, но в крайна сметка оста-
ват разочаровани, защото голяма част 
от хората просто не им отварят. Магази-
ните пък, откъдето биха могли да вземат 
записи от охранителните им камери, са 
затворени.

Въпреки това майката на изчезналия 
Оуен остава благодарна за готовността 
на всички включили се в търсенето да 
помогнат.

Съседи разлепват плакати
по улиците, а доброволци създават спе-
циална страница във Facebook, на която 
могат да се подават сигнали. Новината за 
изчезването на младежа стига и до BBC, 
откъдето отправят призив за помощ.

„Не всички в града се познаваме, но 
хората тук са наистина страхотни“, казва 
Стела, трогната от помощта.

Самата тя устройва лагер в двора на 
дома си, докато трае издирването.

„Огънят, спането на земята, дълбоко-

то дишане, ходенето и пребиваването 
навън са все успокояващи неща за мен, 
затова и ги правя. Все си повтарях, че 
действията ми ще са като сигнален огън 
и Оуен ще се прибере у дома“, обяснява 
Стела.

Тя разказва, че в тези моменти най-
много й липсвал физическият контакт 
заради нуждата някой просто да я пре-
гърне и успокои - нещо невъзможно за-
ради настоящата ситуация с коронави-
руса.

Въпреки цялата тази организация оба-
че следи от момчето така и не са откри-
ти. Няма и доказателства, че то все още 
е живо.

Въпреки че според разследващите 
органи до този момент всичко, което е 
трябвало да се направи, вече било на-
правено, оттам изразяват надеждата, че 
записите от видеокамерите в града ще 
покажат

точното време 
на неговото изчезване

Когато Оуен е видян за последно, при-
ливът под скалите на Салтдийн е бил 
слаб и е духал силен североизточен вя-
тър.

Полицията се свързва и със специа-
лист по океанография - д-р Саймън Бок-
сал от университета в Саутхемптън. Той 
заключва, че при тогавашните условия 
би следвало тялото да бъде изхвърлено 
от морето, а не пренесено на изток или 
запад по крайбрежната ивица.

Въпреки това полицаите претърсват 
региона, като дори изпращат сигнал до 
колегите си в континентална Европа.

А майката на Оуен споделя, че не знае 
дали синът й все още е жив, но се подгот-
вя за най-лошото. „Мисля, че всички сме 
допускали възможността за инцидент на 
скалите в момента, в който той изчезна“, 
добавя тя.

За жалост, краят на тази история все 
още е неизвестен и полицията продъл-
жава да работи по случая.

Британска драма: Да изчезнеш 
безследно във време на изолация
XВече месец няма следа от 16-годишен тийнейджър въпреки издирването

Снимкa: Полицията на Съсекс

http://www.bulstate.com/
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Двама българи пробягаха 4898 
км в Ню Йорк. Те ще станат 
част от филма „3100: Себенад-
минаване“ на Санджай Роуал. 
Лентата насочва погледа ни 

към най-дългото сертифицирано бяга-
не в света.

Сигурно си мислите, че да бягаш 52 
дни без прекъсване около един и същ 
квартал в Ню Йорк е безсмислено зани-
мание. Да не говорим за смазващото от-
егчение.

За Цветан Цеков – Шопан обаче не е 
така. 38-годишният българин е роден и 
израснал в София. Той е един от малко 
познатите ултрамаратонци в България, 
но това не пречи да държи

националните рекорди 
от 1000 км до 5000 км

Цеков към момента остава най-млади-
ят участник, завършвал „3100 мили: „Се-
бенадминаване“.

Другият наш сънародник - Тодор Ди-
митров – „Ел Капитан“ - не остава по-на-
зад. 44-годишният българин завърши 
състезанието през лятото на 2019 го-
дина в последния час, преди официал-
ния край. Изключително драматични 
последни дни, изпълнени с множество 
трудности, не спряха Тодор по пътя към 
целта.

Участниците в състезанието „3100: 
Себенадминаване“ обикалят 5649 пъти 
164-та улица в Джамейка, Куинс, пробяг-
вайки приблизително 96 км всеки ден, 
за да изминат всич-
ките 4898 км.

Състезанието – 
което само по себе 
си е екстремно бяга-
не – е тема на новия 
филм на Санджай Ро-
уал „3100: Бягане и 
себенадминаване“, 
който сега е достъ-
пен за стриймиране.

Да го гледаш сега 
– когато най-голе-
мите градове в све-
та, включително Ню 
Йорк, са блокирани 
– е разтърсващо на-
помняне за свобода-
та, която изгубихме: 
да сме навън, по оживените улици, къ-
дето хората вървят целеустремено; да 
тичаме и да дишаме без страх. Във фил-
ма уличният живот на Куинс тече край 
бегачите, които обикалят отново и от-
ново все същия квартал, покрай учили-
ще „Томас Едисон“ и стадиона „Джоузеф 
Остин“.

Те се борят със задушаващия летен 

зной, който се излъчва и от тротоара, 
с влажността, мазолите, ожулванията, 
многото въглехидрати, изтощението. 
Състезанието е въведено през 1996 г. от 
покойния вече индийски гуру Шри Чин-
мой като възможност за хората да от-
крият – и преодолеят – собствените си 
ограничения. Целта е да се отиде отвъд 
земните дразнители

и да се стигне до един вид 
просветление.

През по-голямата част от филма оба-
че участниците изглеждат така, сякаш се 
спускат в особено неприятна версия на 
ада, тъй като мускулите им отказват. Че-
тиридесет и петгодишният Ашприханал 
Аалто казва на наставника си, че след 
като е победил през 2015 г., не желае по-

вече да участва в състезанието, защото 
не му се иска отново да страда така. Но 
той все пак го прави, вече 15 пъти, и е 
побеждавал повече от половината пъти. 
„Нямаше да го правя 15 години, ако в 
това нямаше нещо повече от самото 
надбягване“ – казва той пред „Гардиън“. 
„За мен това е част от духовния ми жи-
вот … опитваш се да успокоиш ума.“

Българи пробягаха 4898 км в Ню 
Йорк и станаха звезди във филм

XТова състезание не е за прекалено общителни хора

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Маршрутът на „Себенадминаване“.

Тодор Димитров - Ел Капитан Цветан Цеков – Шопан

http://restaurantmehanata.com/
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Б
ългарски волейболист по-
жъна голям успех в Щатите. 
22-годишният Радослав Па-
рапунов бе избран в Идеал-
ния отбор на университетите 

в САЩ от Американската асоциация на 
треньорите по волейбол.

Българинът играе като диагонал, а 
от почти четири години се състезава за 
Университета на Хавай, където учи мар-
кетинг. Преди да замине за Америка, той 
играе за мъжкия отбор на ЦСКА, а ми-

налата година бе включен от треньора 
Силвано Пранди в разширения състав 
на българския национален отбор за ма-

човете от Лигата на нациите. Спортният 
талант направи своя дебют за мъжкия 
тим на България при победата с 3:2 над 

Германия, припомня Gong.
Преди две седмици високият 210 см 

Парапунов бе обявен за играч на годи-
ната на Голямата Западна конференция. 
Сезонът в САЩ бе съкратен заради пан-
демията от коронавирус.

Миналата година българският талант 
спечели две индивидуални отличия - на-
градата „Браян Айви“ за най-добър ди-
агонал в първенството през редовния 
сезон, както и наградата „Никълъс Шер-
шен“ за най-добър чуждестранен играч.

BG волейболист в идеалния отбор 
на университетите в САЩ

Бившият капитан на „Астън Вила“ 
Стилян Петров е помогнал на своя 
някогашен съотборник Габри-

ел Агбонлахор в много труден за него 
момент. Миналия месец нападателят 
е имал симптоми на коронавирус и се 
чувствал много зле, макар и да не бил 
тестван.

„Беше неделя вечер. Получих стра-
хотни болки в главата, през следващи-
те няколко нощи ме обливаха горещи 
вълни. Чувствах се отпаднал, а кашли-
цата се появи няколко дни по-късно. 
Бях в това състояние в течение на 10 
дни. Симптомите бяха като за корона-
вирус, но така и не бях тестван, прос-
то стоях у дома, пазех леглото и се оп-
равих. Не беше никак приятно, беше 

ужасно. Едно от най-лошите неща, кои-
то съм преживявал, но за щастие тяло-
то ми се пребори само“, разказа Агбон-
лахор пред TalkSport.

В този труден момент на помощ му 
се е притекъл неговият добър приятел 
Стенли, който се пребори с левкемията 
преди няколко години.

„Стилиян и неговата жена живеят на 
около 5 минути от нас и ми носеха про-
дукти, витамини и други неща до вход-
ната врата. Обичам Стилиян, той е до-
бър човек и му дължа много, както и 
на другия ми съсед, който също мно-
го помагаше. Добре, че го преодолях, 
не го пожелавам на никого“, каза още 
Габи Агбонлахор, който вече е напъл-
но здрав.

Стенли помогна на бивш съотборник от „Астън“ с Covid-19

XРадослав Парапунов се състезава за Университета в Хавай, където и учи

Снимкa: Архив БТА

Снимкa: hawaiiathletics.com

https://www.zneimerlaw.com/
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Т
рудно човек може да остане 
безразличен към величестве-
ните картини, които се откро-
яват пред очите му, накъдето 
и да погледне из българските 

земи. Чувствата, които се надигат у все-
ки, са преклонение и възхищение към 
уникалните способности на природата 
и приказния рай, който е създала тук, 
на земята българска.

В преданията и легендите, в народ-
ните песни може да се почувства не-
писаната героична история на българ-
ския народ, създавана през вековете, 
съхранила до наши дни най-хубавите 
духовни качества на българина: любов 
към род и родина, към бащино огнище, 
към мирен труд и живот, любов и вяра в 
правдата и свободата.

Уникалните скални образувания, из-
вестни като Стобски пирамиди, са обя-
вени за природна забележителност 
още през 1964 г. Намират се над с. Стоб, 
Кюстендилска област, в западния дял 
на Рила.

Вкаменените сватбари – такива са, 
според легендата, скалните образува-
ния. Средната височина на пирамиди-
те е между 7 и 12 м. Те представляват 
конуси от ръждивокафява пръст, вър-
ху които

ерозията е поставила 
каменни блокове

Образуването на пирамидите се дъл-
жи на дъждовете, топлината, студът и 
вятърът. В района процесът е непре-
къснат и днес – едни пирамиди изчез-
ват, на тяхно място се появяват други.

Интересни са преданията за Стоб-
ските пирамиди. Както и при приказна-
та Каменна сватба, намираща се край 
кърджалийското село Зимзелен, къде-
то причудливи човешки фигури, ома-

гьосани коне и птици, напоени с много 
красота, история и магия, те връхлитат 
с мистиката си, така и легендите за тези 
уникални червеникави сътворения на 
природата са изпълнени с магнетизъм 
и романтика. Легендите за сътворени-
ето им са свързани с невъзможната и 
провалена любов между двама млади. 
Според едната от тях, българско моми-
че и момче от турски произход поиска-
ли да се оженят, но сватбата им

била невъзможна заради 
различната вяра

Когато разбрала, че не може да бъде 

щастлива със своя избраник на сърце-
то си въпреки обичта между двамата, в 
любовната си мъка отчаяната девойка 
се покачила на най-високата скала, от 
която се хвърлила в пропастта. На мяс-
тото се появило скално образувание, 
което днес се нарича Невестата.

Друго поверие разказва, че преди 
много години на мястото на пирамиди-
те се простирала голяма равнина. Кога-
то имало сватба или друго събитие, хо-
рата от селото се стичали на мегдана и 
се веселели. В селото имало двама влю-
бени млади хора. Майката на момичето 
обаче не била съгласна дъщеря й да се 

омъжи за своя любим, но въпреки всич-
ко момичето и момчето решили да вди-
гнат сватба. В момента, в който майката 
разбрала, отишла в равнината, заби-
ла надълбоко един голям кръст и про-
клела дъщеря си, когато целуне свекъ-
ра си,

всички гости на сватбата 
да се превърнат в камъни

Денят на сватбата дошъл. Всички 
били много щастливи, само майката си 
останала вкъщи и се молела горещо 
клетвата й да застигне дъщеря й. Кога-
то хорото се извило чак до равнината и 
дошъл моментът булката да целуне све-
къра си, в този момент всички сватба-
ри се превърнали в камъни. От този ден 
в село Стоб се издигат приказни пира-
миди, напомнящи за тази незабравима 
любовна история.

Близо до днешното село Стоб няко-
га съществувал град, който се наричал 
Стоби, над който имало римска кре-
пост, а градът бил ограден с крепостна 
стена. Упадъкът на селището започнал 
към края на османското владичество в 
България, като се предполага, че епи-
демия от черна чума

е унищожила голяма 
част от населението

Градът Стоби е известен в много 
средновековни български източници, 
като за него пишат и много хронисти. 
По време на войната с Византия градът 
е разрушен, но с възстановяването на 
Втората българска държава съществу-
ването му продължава.

Константин Иречек също пише за 
селото, като той описва и видяното от 
него. Писателят открива там останки 
от зидовете на древния град. За съжа-
ление те са унищожени около 1932 г., 
когато с римските камъни се чакълира 
насипът на теснолинейката за Рилския 
манастир.

Иречек твърди, че на хълм до селото 
се виждат останки от стара кула с про-
зорец. Местните я наричали Петровата 
кула, като това най-вероятно се свърз-
ва с цар Петър. За съжаление писателят 
не пише нищо повече за нея поради 
факта, че местните жители му казват, че 
качването до кулата е невъзможно за-
ради свлачище на земните маси.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Стобските пирамиди:
Легенди за невъзможна любов

Църквата „Св. Прокопий“ в Стоб – 
единствената в България, която носи 
името на този светец, е приемник на 
стар храм, построен през 1373 г. на 
върха на селото, но разрушен малко 
преди Освобождението. И тук вече се 
разминават историите какво точно се е 
случило. Според едната, турците събо-
рили църквата и камъкът бил пренесен 
по-надолу, в новата, за да се обозначи 

приемствеността между двата храма. 
Според друга история, местните хора 
пренесли цялата църква камък по ка-
мък.

Св. Прокопий е защитник на младо-
женците и пчеларите. Интересен е и 
фактът, че на бъдещите младоженци, 
които посещават черквата, за да им 
чете свещеникът, 90% от желанията се 
сбъдват.

Църквата „Св. Прокопий“, 
където се сбъдват желания
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali.stefanova@bg-voice.com

„Ице, ти си голям мъж! Ти 
си българин! Не заспи-
вай! Всичко е окей, към 
тебе тичат хора!“ – ехти 
глас от радиостанцията. 

В отговор Христо Проданов, който ча-
сове по-рано става първият българин, 
изкачил Еверест, промълвява може би 
последните си думи: „Не съм далече! 
Не съм далече! Аз съм…гребена.“

Само на 41 г., завинаги на върха, сред 
вечните хималайски ледове, през ап-
рил 1984 г. остана устременият към все 
по-дръзки мечти, първият български 
алпинист, изкачил връх Еверест - Хрис-
то Проданов.

„На Еверест смърт няма, има само 
сливане с мечтата“, казва алпинистът 
Людмил Янков, който между 21-22 ап-
рил 84-та смайва България и света с от-
чаян опит да спаси от замръзване при-
ятеля си Христо.

Преди 36 години Ицо, както го нари-
чат близките му, остава в световната 
история като първия човек, достигнал 
Еверест в тежките условия на месец 
април. Никой преди него не е преодо-
лявал без кислород най-трудния запа-
ден склон,

известен още 
като Жестокия път

Людмата, както го наричат близки-
те, изминава за рекордно кратко вре-
ме денивелация от 1330 м в „Зоната на 
смъртта“ под Покрива на света и сти-
га най-близко до загиващия Проданов.

За съжаление открива единствено 
раницата и стъпките му в снега...

Приятелят му е заспал завинаги в 
прегръдката на снега и своята мечта, 
твърде близо до звездите...

На 24 февруари 1943 г. в родния град 
на Васил Левски – Карлово, в дома на 
Иван и Иванка Проданови се ражда си-
нът им Христо. Той е третото дете в се-
мейството след брат си Продан и се-
стра си Мария. Тежко и изпълнено с 
лишения детство бележи житейския 
път на слабичкия, дори недохранен 
Христо, чиято дневна дажба като пе-
леначе се равнява на половин литър 
мляко от кравата на щедри съгражда-
ни.

Семейството обитава стара, поруте-
на къща, строена още през турско вре-
ме, а родителите

трудно осигуряват 
препитание

като наемни работници. Освен нище-
тата и мизерията, преди края на война-

та семейство Проданови понася още 
по-жесток удар, след като бащата Иван 
напуска дома.

Според сведенията на биографа и 
личен приятел на Проданов, Христо Ге-
оргиев, бащата се връща в родния си 
Сопот. Там той припечелва като кли-
сар, едва свързвайки двата края, от-
дава живота си на друга жена и нико-
га повече не търси нито контакт, нито 
каквато и да е близост с по-малкия си 
син.

„Христо остава сам с майка си, брат 
си и сестра си, а трудностите пред тях 
не намаляват. Майка му работи като 
тъкачка, а впоследствие и като чис-
тачка в текстилна фабрика „Червена 
звезда“, откъдето осигуряват на семей-
ството ново жилище – скромна стаич-
ка в местно общежитие, с общ външен 
нужник и постоянно текучество на раз-
лични обитатели в съседство“, опис-

ва трудното детство и нелеката съдба 
на първия българин, изкачил Еверест 
– Христо Проданов, историкът и пла-
нинар по душа Димитър Димитров в 
новата книга „По пътя към върха. Исто-
рията на Христо Проданов“..

„По пътя към върха...“ е книга за дос-
тойнството и морала,

за смелостта и 
саможертвата

упоритостта и силната воля. Качества, 
които са важни не само в алпинизма, 
но и в живота на всеки човек. В центъ-
ра на историята е поставена изпълне-
ната с трудности житейска съдба на ал-
пиниста, изминал пътя от порутената 
родна къща в Карлово до перлата в хи-
малайската корона – връх Еверест.

Постижението на Проданов от 1984 
г. е още по-впечатляващо и заради об-
стоятелствата – алпинистът тръгва да 
изкачва най-високия връх през април, 
с което става първият човек, постиг-
нал това в света. Температурата е ми-
нус 40 градуса по Целзий, Проданов 
няма кислородна маска и се движи по 
най-опасния планински склон, извес-
тен като Жестокия път. Той захвърля 
всичко, за да достигне върха, включи-
телно резервните си ръкавици, термо-
са и ледокопа.

Изтощителното изкачване към вър-
ха е продължило повече от 12 часа.

На самия връх българинът 
остава 33 мин.

На колегите си в базовия лагер съоб-
щава по радиостанцията, че на върха 
няма нищо - само една малка пирами-
да от четири съветски кислородни бу-
тилки и съветското знаме. Взима малко 
парченце от знамето и започва слиза-
нето по същия маршрут.

Покорил заветния осемхилядник, 
Проданов умира на 22 април на над 
8200 метра надморска височина, на 
път към базовия лагер, след близо 40 
часа без кислород, храна и подслон, но 
изпълнил най-голямата си мечта...

Христо Проданов - пътят  
до покрива на света
X„На Еверест смърт няма, има само сливане с мечтата“, казва алпинистът 

Людмил Янков за съдбата на приятеля си и другар по върховете

Христо Проданов с дъщеря си Силвия при завръщането от Лхоце

Людмил Янков си взема сбогом с добрия си приятел Христо Проданов
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Нигерийска болница обяви, че жена на 68 г. 
е родила близнаци след три предишни не-
успешни процедури ин витро. Момченцето 

и момиченцето на Маргарет Аденуга са изродени 
със секцио след 37-ата седмица на бременността.

От Лагоската университетска болница казаха, 
че бебетата са се родили на 14 април, но не са съ-
общили веднага новината, за да имат време май-
ката и бебетата да се възстановят.

Бащата Ноа е на 77 г. Двамата с Маргарет са 
сключили брак през 1974 г. и оттогава са искали 
да имат деца, но предишните опити ин витро са 
били неуспешни.

Бременността е наблюдавана от екип от спе-
циалисти.

Индийка на 73 години, родила две момиченца 
през 2019 г., е най-възрастната жена, износила 
дете до термина.

Първата женска коала, приета в болница за 
животни с травми от опустошителните гор-
ски пожари в Австралия, се завърна в ес-

тествената си среда след шест месеца на възста-
новяване.

4-годишната Ануен постъпва на лечение в ин-
тензивното отделение на болницата за коали в 
Порт Макуори, след като получава сериозни на-
ранявания на предните лапи в огнената стихия.

Пожарите от август до март унищожиха над 12 
млн. хектара площи в Австралия и отнеха живота 
над един милиард животни.

В болницата за коали са лекувани 46 екземпля-
ра от вида, спасени от пожарите в района и из-
вън него.

Ануен е сред 26-те коали, върнати в естестве-
ните им хабитати, възстановили се бързо благо-
дарение на обилните валежи.

Нигерийка на 68 г.  
роди близнаци

Изписаха от болница коала, 
ранена от огъня в Австралия

Григор Димитров се отдаде  
на баскетбол в Калифорния

А
мериканският актьор Том 
Ханкс, който се излекува 
от COVID-19 заедно със съ-
пругата си, написа писмо 

и изпрати подарък пишеща маши-
на от марката „Corona“ на момче от 
Австралия, което му се оплака, че го 
тормозят заради името му - Корона. 
Ханкс е използвал машината по вре-
ме на карантината си в Австралия.

8-годишният Корона Де Врис на-
писа трогателно писмо на актьора 
от Toy Story и съпругата му Рита Уил-
сън, след като се разболяха от виру-
са в Куинсланд.

„Чух по новините, че вие и съпру-
гата ви сте хванали коронавируса. 
Добре ли сте?“, написа момчето.

„Обичам името си, но в училище 
ме наричат „коронавирус“. „Ставам 
много тъжен, когато хората ме на-
ричат така“, написа момчето.

Том Ханкс с подарък за момче 
на име Корона

Б
ионсе дари $6 млн. в подкре-
па на психичното здраве на 
борещите се с коронавируса 
на първа линия медици.

Певицата се присъедини към ос-
нователя на Туитър Джак Дорси, за 
да дари огромната сума на онези 
организации, подкрепящи хората, 
грижещи се за здравето на нацията 
в разгара на пандемията от корона-
вирус в САЩ.

38-годишната певица по-рано 
похвали „истинските герои“, които 
„правят най-истинската жертва, за 
да бъдем всички в безопасност и 
здрави“.

Инициативата BeGOOD си партни-
ра с #startsmall на Джак Дорси чрез 
ключово национално партньорство 
със здравните власти, за да предло-
жи местна психологическа подкре-
па в Хюстън, Ню Йорк, Ню Орлиънс 
и Детройт.'

Г
ригор Димитров все още се нами-
ра в Америка, където го завари 
пандемията от коронавирус. В мо-
мента той е изолиран в Калифор-

ния и се опитва всячески да поддържа 
добра спортна форма.

Въпреки че в момента не играе, Гришо 
все пак продължава да спазва строг ре-
жим. Той ляга и става рано, тренира су-
трин и мие ръцете си повече отвсякога. 
Димитров разполага и с малък фитнес, 
където прекарва голяма част от време-
то си.

Освен че има зала за тренировки, те-
нисистът има щастието да притежава и 
баскетболно игрище. По този начин той 
поддържа форма и тренира навън, което 
е невъзможно за повечето от нас. Гришо 
показа на феновете си, че може да прави 
чудеса и с баскетболна топка.

Бионсе дари $6 млн. за медиците
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Няколко делфина бяха забелязани да плуват 
близо до джамията Ортакьой - една от най-
емблематичните туристически атракции 

на Истанбул, пише „Сабах“.
Изданието публикува кадри, на които се вижда 

как делфините плуват близо до брега на Босфо-
ра, който обикновено е пълен с туристи, лодки и 
фериботи.

Морският трафик през Босфора намаля чувст-
вително през последните седмици заради про-
дължаващата епидемия от COVID-19, а милиони 
граждани на Истанбул са принудени да останат 
по домовете си.

По-рано делфини бяха забелязани от моста Га-
лата, където обикновено десетки рибари се на-
слаждават на пролетното време.

По информация на изданието, до момента в 
Турция има над 98 000 заразени с коронавирус.

Делфини се появиха близо 
до брега на Босфора

Бебе пони е кръстено Край на изолацията, 
след като се е родило в зоопарка в Ухан - 
епицентъра на коронавируса, в деня, в кой-

то китайският град е освободен от строгите ка-
рантинни мерки.

Зоологическата градина отново приема посе-
тители и представя нови бебета животни, сред 
които е и понито. Гостите трябва да докажат, че 
са здрави, да носят маски и да спазват дистанция.

Зоопаркът в Ухан остана затворен в продълже-
ние на три месеца в разгара на пандемията. През 
това време освен понито, на бял свят са се поя-
вили и две бебета от вида Елен на отец Давид. 
Едното от тях е кръстено Ново начало. Другото, 
родено по-рано, се е сдобило с името Борба с 
епидемията.

Е
дна от най-големите легенди в 
историята на бокса - Майк Тай-
сън, се завръща на ринга 15 г. 
след последния си професио-

нален мач. Поводът е благотворителна 
кампания за подкрепа на бездомните и 
хора с наркотични зависимости.

„Железния“ Майк вече е стартирал 
подготовка за серията от демонстра-
тивни срещи, но признава, че тялото 
му дава сигнали, че наистина е на 53 
г. Първите му впечатления са, че ще е 
доста трудно да влезе в добра форма 
за ринга.

Приходите от тях ще отидат в под-
крепа на бездомни и хора, страдали от 
наркотична зависимост.

Между 1985 и 1989 г. Тайсън се пре-
връща в истинска бойна машина, като 
печели всичките си 37 мача в тежка ка-
тегория.

Брад Пит стана синоптик

Луиза Григорова е бременна  
с първото си дете
Л

уиза Григорова-Макариев и 
съпругът й Мартин Макари-
ев ще стават родители. Попу-
лярната българска актриса е 

в очакване на първото си дете. Щаст-
ливата вест съобщи самата звезда 
в социалните мрежи, като сподели 
снимка от ултразвука си.

Таткото на бебето вече отглежда и 
по-голям син от първия си брак - Бо-
рис. Очакваното дете ще бъде първо 
за Луиза.

Актрисата се омъжи за режисьо-
ра Мартин Макариев през юни 2017 
г. На сватбата си Григорова впечат-
ли с елегантна булчинска рокля и ку-
бинки. Церемонията бе специална и 
заради присъствието на две куми - 
Теодора Духовникова и Дария Симе-
онова.

През последните седмици актри-
сата и Макариев борят скуката от ка-
рантината и с нов влог, посветен на 
тяхната най-голяма страст - киното.

E
днa oт нaй-oбичaнитe хoли-
вудcки звeзди - Брaд Пит - влeзe 
в рoлятa нa cинoптик в люби-
мoтo вeчe нa мнoгo хoрa шoу 

„Някoи дoбри нoвини“ нa кoлeгaтa cи 
Джoн Крacинcки.

Звeздaтa oт пocлeдния филм нa Куeн-
тин Тaрaнтинo „Имaлo eднo врeмe в 
Хoливуд“, зa кoйтo cпeчeли „Ocкaр“, ce 
включи oт бaлкoнa нa жилищeтo cи в 
cпeциaлния ceгмeнт в шoутo, пocвeтeн 
нa прoгнoзaтa нa врeмeтo.

Пoявaтa му в прoгрaмaтa, чия-
тo ocнoвнa идeя e дa cъoбщaвa caмo 
дoбри нoвини нa публикaтa, бeшe 
нeoчaквaнa и oпрeдeлeнo зaрaдвa 
фeнoвeтe му.

Дoceгa ca излъчeни caмo чeти-
ри брoя нa „Някoи дoбри нoвини“, нo 
oфициaлният му кaнaл в YоuTubе имa 
пoвeчe oт двa милиoнa aбoнaти, a ca-
митe видea cъбирaт дeceтки милиoни 
глeдaния.

Майк Тайсън се завръща  
на боксовия ринг

Кръстиха пони в Ухан 
„Край на изолацията“
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„Един ден с Дрю“. Така се казва ма-
териалът на „The Sunday Times 
Style“, който разказва за това 
какво прави по време на изола-

ция Дрю Баримор. Актрисата се похвали 
с корицата и това, че снимките на нея са 
дело на дъщеря й Олив.

„Дъщеря ми Олив направи снимките, 
защото в този период от време всички 
сме изобретателни“, обяснява актрисата 
в Instagram.

След като поема ангажимента, холи-
вудската звезда решава да даде отговор-
ната задача на дъщеря си. Двете отиват 
на плажа в Хемптънс, където заснемат 
част от кадрите.

Дрю има и по-малка дъщеря – 5-го-
дишната Франки. Заедно с децата тя се е 
самоизолирала в къщата си край море-
то. Трите рисуват, садят растения в гра-
дината и играят настолни игри.

Ричард Гиър стана татко на 70

С
оул певицата Алиша Кийс 
представи нова балада, 
която посвети на всички, 
борещи се с коронавируса.

Кийс е създала песента миналата 
година със съпруга си, продуцента 
Суиз Бийтз. Тя се вдъхновила за нея 
от героите в своя живот, но в насто-
ящата ситуация посланията звучат 
особено актуално.

„Всеки път, когато я изпълнявам, 
си мисля за майка си, за баба си, как-
то и за всички мои приятели“, споде-
ля певицата пред СNN.

„Независимо дали сте на първа 
линия в болницата, дали доставяте 
поща и пратки, или храна, или пък 
изпитвате други лични затруднения 
заради COVID-19, аз ви съчувствам. 
Вие сте обичани и дълбоко ценени“, 
казва в изявление до медиите носи-
телката на 15 награди „Грами“.

Х
оливудският актьор Ричард 
Гиър стана отново баща. 
На 70-годишна възраст той 
прегърна втория си общ на-

следник със съпругата си Алехан-
дра.

Бебето е момченце, но какво е 
името му, семейството все още не 
издава. Гиър и Алехандра отглеждат 
и двугодишния си син Александър. 
И двамата имат и по още едно дете 
от предишни бракове. Звездата от 
„Хубава жена“ има 20-годишен син 
Хоумър, съпругата му пък се грижи 
и за 7-годишния Албърт.

Към момента семейството се е из-
олирало в ранчото си, което се на-
мира в покрайнините на Ню Йорк.

Гордите родители се разходиха 
до олтара през пролетта на 2018 г., 
два месеца след раждането на Алек-
сандър. „Чувствам се все едно съм в 
приказка“, коментира Алехандра.

Всяка година стотици фламинга идват в ин-
дийския град Нави Мумбай. Целият район 
се превърна в розов килим, съобщава Евро-

нюз.
„Въздухът е много по-чист, няма замърсяване, 

няма човешка дейност, няма строителна дейност, 
която да кипи около мястото, където обикновено 
кацат и обитават, така че идват повече птици и оп-
ределено, след карантината, трябва да работим 
по същите тези неща, за да видим птиците отно-
во необезпокоени“, каза екологът Шрути Агарвал.

„Мисля, че навсякъде можеш да видиш как се 
регенерира природата. Аз виждам птици, виждам 
всякакъв вид естествен растеж, който се случва 
навсякъде. Мисля, че е фантастично. Трябва да го 
правим веднъж годишно, всяка година“, каза той.

Да не публикува снимки на мъжа си Райън Го-
слинг и двете им деца – такъв обет си е дала 
актрисата Ева Мендес.

„Позволявам си да говоря за тях, с известни из-
ключения, разбира се, но не искам да показвам 
ежедневието ни в социалните мрежи“, обясни 
звездата в Инстаграм, след като неин фен я попи-
та за отношението й към допускането на фенове-
те до личния си живот.

Съпругата на Гослинг е категорична, че децата й 
– 3-годишната Амада Лий и 5-годишната Есмерал-
да Амада, са прекалено малки, а тя не желае да ги 
лишава от правото сами да изберат каква инфор-
мация за себе си да споделят онлайн.

„Не съм влизала във фитнес от два месеца. Ста-
рая се просто да бъда забавна майка“, уточни още 
Мендес.

Индийски град се 
превърна в розов килим

Ева Мендес крие децата 
си от социалните мрежи

Алиша Кийс към медиците: 
Вие сте обичани

Дъщерята на Дрю Баримор  
със снимки за списание
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Е
минем иска да покаже благодар-
ността и подкрепата си за меди-
цинските работници, които ра-
ботят ден и нощ по време на 

пандемията от коронавирус.
Рапърът изпрати кутии със сготве-

ни спагети, за да нахрани персонала на 
болница „Henry Ford“ в родния Детройт. 
Ястието беше и с лека препратка към 
може би най-известния му рефрен от 
песента „Lose Yourself“.

От болницата споделиха снимка в Ин-
стаграм, която показва кутиите с храна, 
които бяха с надписи „Благодаря на хо-
рата на първа линия“, логото на звукоза-
писната компания на Еминем и етикет, 
на който пише „Mom's spagheti“. Меди-
ците също изказаха своята благодар-
ност за жеста и не пропуснаха да се заи-
граят с песните на рапъра.

В
ъпреки че единствената 
дъщеря на Майкъл Бубле 
все още няма 2 години, тя 
вече показва своите певче-

ски умения. Изпълнителят беше на 
живо в Инстаграм със съпругата си 
Луисиана Лопилато, когато най-мал-
кият член на семейството изненад-
ващо се присъедини към разговора.

Вида показа на феновете, че уве-
рено тръгва по стъпките на из-
вестния си баща. Тя запя песента 
„Senorita“ на Камила Кабейо и Шон 
Мендес. Разбира се, Бубле беше там, 
за да помогне с част от текста.

След като показа, че най-вероят-
но скоро ще го видим на музикал-
ната сцена, момиченцето беше по-
канено от баща си за една бърза 
разгрявка, която се случи под зву-
ците на „I Like to Move It“. И ето така, 
една малка звезда се роди.

В
ъпреки че единствената 

1-годишната дъщеря на Майкъл 
Бубле вече пее

Е
минем иска да покаже благодар-

Еминем нахрани медицинските 
работници в Детройт Природосъобразна инициатива поде Ради-

на Думанян. В навечерието на Деня на Зе-
мята тя прикани последователите си във 

Facebook да помогнат за спасяването на изтоще-
ни пчели, които заради липса на енергия умират 
и не могат да се върнат в кошерите си.

„Прочетох статия, в която Атънбъро съветва хо-
рата да оставят една супена лъжица захар на те-
расите си, за да захранват пчелите“, обяснява ак-
трисата в социалната мрежа.

Думанян признава, че не разбира от пчели, но 
смята да послуша съвета.

Актрисата бе една от многото известни лично-
сти, която по Великден прикани българите да ос-
танат по домовете си заради пандемията. Тя се 
включи и в предизвикателство за четене на пое-
зия онлайн.

Актрисата Радина Думанян 
храни пчели на балкона си

Дидо от D2  
вече е татко
Дидо от групата D2 стана татко. Това 

обявиха неговите колеги в офици-
алния профил на групата във Фейс-
бук. „Вчера нашият певец Дидо ста-

на баща за първи път! Пожелаваме здраве 
и късмет на новородения му син, както и 
на цялото му семейство! Наздраве!“, напи-
саха музикантите.

Първородната рожба на певеца е до-
шла на бял свят вчера. Юлия дари Дидо 
със син.

Дидо и съпругата му Юлия още в нача-
лото на миналата година заявиха, че са го-
тови да имат общ наследник, след като се 
ожениха през 2016 г. в стария град на Не-
себър. Нещо повече - в интервю от начало-
то на годината Дидо заяви, че иска да има 
много деца.

Юлия Кулиш има едно дете - син от пре-
дишна своя връзка. Тя е бивш модел и дъ-
щеря на треньора Игор Кулиш.

Аштън Къчър и Мила Кунис станаха виноп-
роизводители. Останали у дома заради ко-
ронавируса, двамата стартираха партньор-

ство с избата Battle Creek Vineyards.
„Quarantine“ се нарича техният продукт от сор-

та „Пино ноар“, реколта 2018 г., и ще се продава в 
известна верига магазини за алкохол в САЩ. Две 
бутилки от него струват $50.

Всички приходи от продажбата ще отидат за 
фондове, подпомагащи r свързани с борбата с ко-
ронавируса.

Интересното е, че част от етикета на бутилка-
та е празен – за да може купувачите да го надпи-
шат сами.

По-рано актьорът благодари на всички хора, 
които участват в борбата с коронавируса, като 
сподели как децата му държат ръчно изрисуван 
плакат.

Аштън Къчър и Мила Кунис 
със своя марка вино
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
evstatieva@bg-voice.com

Е
зерото Атабад се вие като го-
ляма синя змия по тясна до-
лина в продължение на 21 
километра. То е изумително 
допълнение към пъстрите 

планински езера, които красят долина-
та Хунза в района на Балтистан Гилгит. 
Езерото Атабад е една от дивите красо-
ти на Пакистан, което има своя история 
и което привлича все повече туристи 
от целия свят.

Епидемията от коронавирус не по-
щади и Пакистан, там заразените са 
почти 12 000, а жертвите почти 200, и 
пътуването към тези чудновати места 
сега не е възможно. Но нека им се на-
сладим дистанционно от изолацията 
си и да помечтаем скоро да можем да 
ги видим.

Езерото Атабад е сгушено до село 
Атабад, на около 760 км от Исламабад. 
И макар мястото да е приказно краси-
во, историята на селото е свързана със 
зловеща история. През януари 2010 г. 
масово свлачище, което най-вероятно 
е причинено от земетресение,

срива планината и 
погребва селцето

Скалите и почвата затрупват дренаж-
ната зона на река 
Хунза, която тече в 
района, и тя бързо 
достига максимал-
ната си дълбочина, 
като така създава 
новото езеро.

В резултат на тра-
гедията хиляди ос-
тават без домове, 
6000 души са изсе-
лени от района, а 20 
километра от магис-
тралата Каракорам 
са блокирани. За 
жалост тя се оказва 
единственият път 
до този отдалечен регион.

5 месеца след тази природна ката-
строфа езерото Атабад достига 21 ки-
лометра дължина и се превръща в ис-
тинска природна 
забележителност. 
Красотата му за-
почва да привлича 
все повече туристи. 
Около него са раз-
положени малък 
брой хотели и се 
предлагат различни 
развлечения - като 
плаване с лодка, 
джет и риболов.

Бедствието, спо-
летяло района, по-
тапя изцяло четири 
села. Заедно с тях 

потъват овощни градини на стотици 
години, будистки реликви, храмове и 
дървени къщи. Тъй като магистралата 
е наводнена, превозните средства, хо-
рата и товарите, които се евакуират, се 
придвижват с дървени лодки. За мест-
ните жители това предизвиква голямо 
неудобство, но пък туристите често се 
радват на тези пътувания.

Пет години по-късно магистралата 

е възстановена и преминава покрай 
бреговете на езерото. Така животът на 
хората започва да се връща към нор-
малното си състояние.

XС дължината си от 21 км то се превръща в истинска атракция за туристите

Езерото Атабад – 
природното чудо 
на Пакистан Снимки: Pixabay и Flickr

https://www.russianschool.com/
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

