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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Всички сме готови за край на стоене-
то по домовете и тази епидемия. Уви, 
краят не се вижда - в сряда броят на 
смъртните случаи в САЩ надхвърли 70 
хиляди. Но никой не е по-готов от До-
налд Тръмп. 6 месеца преди изборите 
епидемията е огромен проблем за пре-
зидента, чието лидерство по време на 
кризата е подложено на критика и не-
одобрение от избирателите. Цената на 
ограниченията са над 20 милиона без-
работни само за месец, спряла иконо-
мика. Заразените са повече от милион, а 
броят на починалите не спира да расте.

Според нови прогнози на Института 
за здравни изследвания и оценки към 
Вашингтонския университет близо 135 
000 души може да умрат от новия коро-
навирус в Съединените щати до начало-
то на август.

Новата прогноза отразява очаквано-
то до 11 май смекчаване на мерките за 
социално дистанциране в 31 от 50-те 
американски щата и повишената мо-
билност на местните жители. Увелича-
ването на контактите между хората ще 
благоприятства разпространението на 
коронавируса, предупреди институтът, 
чиито модели се използват от Белия 
дом.

В неделя президентът Доналд Тръмп 
допусна, че близо 100 000 американци 
може да умрат от новия коронавирус – 
повече, отколкото очакваше преди.

Средно на ден в САЩ умират по 1000 
души - това число не се е променяло от 
началото на миналия месец.

Но Тръмп е готов да рискува животи-
те на много повече хора, за да рестар-
тира икономиката и шансовете си за 
втори мандат. Предизборната му кам-
пания се базираше изцяло на успеш-
ната икономика (нищо, че президен-
тите като цяло нямат особено влияние 
върху нея). Сега обаче трябва план Б. И 
макар президентите да нямат огромно 
влияние върху икономиката и безрабо-

тицата, обикновено те отнасят недовол-
ството на избирателите. Тръмп е готов 
да рискува здравето и живота на хиля-
ди, за да се опита да рестартира иконо-
миката. Но повечето губернатори не са 
готови да последват неговия призив, 
нищо, че на много места мерките започ-
ват да се разхлабват.

Това е огромен политически риск 
за президента. Още по-голям е за тези 
хора, които могат да се заразят. Според 
проучване 66 процента предпочитат 
спасяването на човешки животи пред 
отварянето на икономиката, според 
проучване на Еделман.

Но Тръмп няма време за такива съо-
бражения. Политическият календар го 
притиска. Неговото политическо оце-
ляване зависи от някакво икономиче-
ско възстановяване - колкото по-бър-
зо, толкова по-добро. Оцеляването на 
хората в рискови групи не е толкова ва-
жно. Тръмп изглежда е готов да рискува 
техните животи, за да спаси своя поли-
тически. Но това не е нищо ново за пре-
зидента.

Всъщност Тръмп сам призна, че отва-
рянето на икономиката ще е за сметка 
на загубени животи. В интервю за Дей-
вид Муир от АВС News Тръмп каза, че 
ще има още жертви заради прибърза-
ното вдигане на мерките за социално 
ограничаване. „Ще бъдат ли засегнати 
някои хора? Да. Ще бъдат ли засегнати 
тежко някои хора? Да. Но ние трябва да 
отворим страната си и трябва да я отво-
рим скоро“, заяви Тръмп, директно при-
знавайки, че ще има реални човешки 
загуби в приоритизирането на отваря-
не на икономиката пред общественото 
здраве. Политическото оцеляване оба-
че е по-важно за този президент.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Големият залог на Тръмп: 
политическото оцеляване 
пред здравето и живота

https://www.facebook.com/milanabash78
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Мрачен сценарий за САЩ:  
Рязък скок на заразени и жертви
Р

язко увеличаване на случаи-
те на заразени и починали в 
САЩ в следващите седмици и 
месеци предричат модели за 
прогнозиране развитието на 

пандемията от коронавируса. Основната 
причина според анализите е ефектът от 
облекчаването на строгите мерки за изо-
лация и тръгването отново на работа на 
милиони хора.

В понеделник Центърът за контрол и 
превенция на заболяванията (CDC) съ-
общи, че по негови изчисления случа-
ите на COVID-19 са достигнали на 3 май 
общо 1 152 372, а починалите 67 456. 
Това е корекция с над 30 000 при зара-
зените и около 1700 при смъртните слу-
чаи, а обяснението е, че отделните щати 
се бавят с докладването на данни.

Но това скоро може да бъде засенчено 
от почти страховита статистика спрямо 
сегашната ситуация.

Според документ за вътрешно полз-
ване на администрацията на президен-
та Доналд Тръмп, цитиран от „Ню Йорк 
таймс“, а след това и видян от Ройтерс, 
починалите може да достигнат до 3 хиля-
ди души на ден към 1 юни, т.е. само след 
3 седмици. Това би било

увеличение от 70% 
на починалите

спрямо около 1750 на ден сега. Модели-
рането на Федералната агенция за из-
вънредни ситуации (FEMA) показвало, че 
ако сега новите случаи са около 25 хиля-
ди, то в края на месеца ще експлодират 
до около 200 хиляди всеки ден.

Публична е прогнозата на Института 
за здравна статистика и оценка (IHME) 
към University of Washington и според 
нея до началото на август починалите 
ще са почти 135 хиляди души. Това е над 
два пъти повече спрямо прогнозата на 
института от 17 април, когато се очаква-
ха 60 308 смъртни случая към 4 август (а 
те вече са почти 69 хиляди по изчисле-

ния на Ройтерс), припомня „Дневник“.
Прогнозата също се позовава на „уве-

личената мобилност в повечето щати с 
отмяната на мерките за социално дис-
танциране в 31 от тях на 11 май, като за-

честилите контакти между хората ще 
увеличат и предаването на коронавиру-
са между тях“.

В интервю в неделя Тръмп каза, че 
„може да изгубим някъде от порядъка 

на 75, 80, 100 хиляди души, ужасна ра-
бота". Но той не спомена за какъв срок, а 
се оказва, че това може да са данни към 
края на месец май, не на годината.

Прогнозата на IHME има различни сце-
нарии, според които жертвите в начало-
то на август ще са между 95 и 243 хиляди, 
като над 134 хиляди е средният показа-
тел за най-вероятния модел. Тя се въз-
приема като потвърждение за преду-
прежденията на епидемиолози, че

пандемията ще продължи 
да бушува през лятото

и че ще има ново рязко увеличение на 
починалите в райони на страната, къде-
то в средата на март хора умираха в ко-
ридорите на болниците на носилките 
още преди да стигнат от линейката до 
спешното отделение.

XПочиналите може да достигнат до 3000 на ден към  
1 юни, сочи документ, цитиран от „Ню Йорк таймс“

Снимкa: БТА

Пикът на заразените с коронавирус 
в България е бил в седмицата след 
Великден – от 20 до 26 април, обя-

ви Националният оперативен щаб в по-
неделник. Андреа Амон, ръководителка 
на Европейския център за превенция и 

контрол на заболяванията, отговарящ за 
борбата с коронавируса в ЕС, обаче смя-
та, че болестта тепърва ще се разраства 
в България. 

Според нея България е една от петте 
европейски страни, където коронави-

русната епидемия все още набира инер-
ция. 

В изслушване пред комисията по об-
ществено здравеопазване на Европей-
ския парламент тя каза, че Европа като 
цяло изглежда е преминала пика на за-
разите в събота, докато България докла-
два ръст на случаите.

Според нея най-лошото предстои във 
Великобритания, опровергавайки бри-
танския премиер Борис Джонсън, кой-
то миналата седмица заяви, че неговата 

страна вече е превалила билото на пан-
демията.

Във Великобритания, Полша, Румъния 
и Швеция от две седмици броят на ново-
заразените устойчиво нараства, а в Бъл-
гария дори набира скорост. Всички оста-
нали европейски държави съобщават за 
намаляващ брой на новозаразените, ин-
формира Ройтерс. „Изглежда, че в събота 
беше преминато билото на първата въл-
на в Европа“, каза Андреа Амон, цитира-
на от агенцията.

България обяви, че пикът е 
минал. Според ЕС предстои

Графика: Mediapool

Графика: БНР

Кризистният щаб, създаден от Белия 
дом с цел борба срещу новия корона-
вирус в САЩ, ще прекрати дейността 
си и ще бъде заменен с друга структура, 
която ще се съсредоточи върху иконо-
мическото възстановяване на страната. 
Това обяви президентът на САЩ Доналд 
Тръмп по време на посещение във фа-
брика за медицински предпазни маски в 
щата Аризона.

Тръмп потвърди този план в отговор 
на въпрос на репортери, след като вице-
президентът Майк Пенс, който оглавява 
кризисния щаб, заяви по-рано, че Бели-
ят дом обмисля да прекрати работата му.

Запитан дали обявява „мисията изпъл-
нена“ в борбата срещу коронавируса, 
Тръмп каза: „Не, изобщо не е така. Миси-
ята ще е изпълнена, когато всичко при-
ключи“.

Разпуснаха Кризисния щаб към Белия дом
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С 
няколко полета от Нидерлан-
дия в България се завърнаха 
българи, заразени с корона-
вирус. Техният брой се увели-
чава всеки ден, след като ста-

ват ясни резултатите от тестванията им.
В сряда бе съобщено, че нови петима 

пътника от полет от Нидерландия до Со-
фия на 1 май са с положителни проби за 
Covid-19. Става въпрос за четиричленно 
семейство, в което има две деца на 5 и 
15 години, както и за жена на 21 години, 
всичките от Хасковско.

Петимата са пътували заедно със се-
мейство от димитровградското село 
Воден, което даде положителни тесто-
ве още на летището, за което стана ясно 
преди дни. Двамата бяха откарани вед-
нага с линейка в столична болница.

36-годишният мъж и съпругата му на 
34 години са били отклонени за меди-
цински контрол на летището след сигнал 
от личния им лекар в България, че два-
мата са болни и

въпреки това предприемат 
пътуването

съобщиха от Областния кризисен щаб в 

Димитровград.
В самолета са пътували общо 118 паса-

жери, 17 от които жители на област Ха-
сково. От тях 12 души са от Община Ха-
сково, трима от Община Димитровград 
(в това число и семейството) и двама от 
Свиленград.

С друг полет от Нидерландия, отно-
во на 1 май, на летище София, но от друг 
град, 

пристигнали други две 
жени от община Хасково, 

за които впоследствие по техни данни 
се е разбрало, че имат положителни PCR 
тестове, направени в страната, от която 
идват.

Въпреки предупрежденията на ни-
дерландските медицински власти двете 
жени са предприели пътуване и са се за-
върнали в България. В Родината те под-
вели властите, че са взели такси от лети-
щето до родния си град, а се оказало, че 
са пътували с автобус. Сега прокуратура-
та издирва всички пътници на автобуса 
от София до Хасково, пътували на 1 май.

Хасковската районна прокуратура 
проверява жените.

С полети от Амстердам: Заразени с 
Covid-19 българи се връщат в Родината
XПрокуратурата проверява две жени, излъгали, че са пътували с такси, а взели автобус от летището

Премиерът Бойко Борисов съобщи 
стряскащи данни за жертвите на ко-
ронавируса в Европа, които се оказаха 
фалшива статистика.

„Днес имаме антирекорд на фона на 
въодушевление - 30 000 загинали дне-
ска от коронавируса в Европа. Не знам 
военните имат ли статистики, ако има 
толкова жертви, и то за денонощие - 
това ще е сред най-кръвопролитните 
сражения“, каза министър-председа-

телят. Представената от него информа-
ция обаче противоречи на официални-
те данни. 

Според Световната здравна орга-
низация през миналото денонощие са 
регистрирани 1615 нови смъртни слу-
чаи в Европа (за 5 май). В целия свят са 
3797.

От началото на пандемията в Евро-
па са загинали общо 145 602 души, а по 
света – 243 401.

Борисов: В Европа има 30 000 жертви на ден. А те са... 1615

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
България отменя 
извънредното положение

България няма да продължи извън-
редното положение заради зара-
зата от коронавирус, реши прави-

телството. То ще престане да действа 
след 13 май, а на негово място ще бъде 
въведено санитарно извънредно поло-
жение, за което предстои да бъде при-
ет отделен закон. Правителството реши 
и да отмени задължителното носене на 
маски на открито и забраната за работа на заведенията. Обсъждат се и услови-
ята за начало на новия летен сезон, като част от мерките са ваучери за туристи.

Жертви на Covid-19 в няколко 
социални дома

Десетки заразени с коронавирус и 
няколко жертви на заразата бяха 
регистрирани в различни соци-

ални домове в България. Починалите 
и болните са в домове за стари хора в 
Гара Орешец, град Кула, Радомир, Цен-
търа за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с умствени увреждания 
във Видин, Служба защитени жилища за 

лица с умствена изостаналост в Банско и др. Заради зачестилите случаи проку-
ратурата е изискала информация от здравния министър Кирил Ананиев и соци-
алния министър Деница Сачева.

Възрастна жена дари две 
пенсии на лекари в София
71-годишната Венка Зарева дари 

две свои пенсии на Отделени-
ето по хематология в УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“, където се лекува от 
злокачествено заболяване на кръвта по-
вече от година. Въпреки скромните си 
доходи (250 лв. на месец), тя нито за миг 
не се поколебала дали да подкрепи лю-
бимата болница.

„Живея при семейството на дъщеря ми, все по една супа ще има и за мен, глад-
на няма да остана, а друго не ми трябва“, обясни възрастната жена.

За българите Covid-19 
е „просто силен грип“

Българите остават в тревога от ко-
ронавируса, но тревожността про-
дължава видимо да намалява, по-

казва експресен телефонен сондаж на 
„Галъп интернешънъл“. Опасен, но в 
крайна сметка просто силен грип, каз-
ват за коронавируса 56 на сто от анке-
тираните българи. От началото на тре-
тата десетдневка на март насам този дял 

плавно спада, но и днес остава най-голям на фона на останалите опции, комен-
тират анализаторите. Опцията „не е сериозна опасност“ продължава да става все 
по-предпочитана, за сметка на опцията „смъртоносна опасност“.

Пуснаха Арабаджиеви  
под домашен арест
Специализираният наказателен 

съд пусна под домашен арест 
Ветко и Маринела Арабаджи-

еви. Двамата са подсъдими за учас-
тие в организирана престъпна група 
за данъчни измами, престъпно укри-
ване на данъци и изпиране на пари. 
Съдиите уважиха искането на Ара-
баджиеви да се лекуват вкъщи, след 
като месеци лежаха под охрана в болници с различни заболявания. Решението 
на спецсъда може да бъде обжалвано в едноседмичен срок.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА
Deutsche Welle

О
т обиди, обвинения, дори 
побои - до прослава и па-
тетика за медиците. Така 
се лашна общественото 
мнение в България след 

началото на пандемията от Ковид-19. В 
началото на март медиите съобщаваха 
за гняв и напрежение заради дете, по-
чинало в болница в Асеновград, а две 
седмици по-късно българи ръкопляс-
каха от балконите си в подкрепа на ме-
диците на първа линия, които се борят 
с опасния вирус.

Първите жертви
В неделния ден, в който обяви края на 

извънредността и втора фаза на „Живот 
с вируса“, премиерът Бойко Борисов 
спомена някак между другото за смър-
тта на двете лекарки, загубили битката 
с Ковид-19. Поведението му предизви-
ка реакции в социални мрежи. Три часа 
по-късно, на втората пресконференция 
за деня, той вече на няколко пъти изра-
зи съболезнования и почит към лекар-
ките и техните семейства.

Първата жертва на вируса сред бъл-
гарските медици е д-р Илияна Ивано-
ва (43 г.), инфекционист от сливенската 
болница „Д-р Иван Селимински“. С Ко-
вид-19 са родителите на мъжа й и са-
мият той - лекар в същото инфекциозно 
отделение. Д-р Иванова е имала аст-
ма. Казват, че не й създавала пробле-
ми, но вече е известно, че астматиците 
са в рисковата група, тъй като вирусът 
поразява основно белите дробове. От 
Националния оперативен щаб обяви-
ха като втора жертва д-р Нели Пандо-
ва (61 г.) от Центъра за спешна меди-
цинска помощ в София, изписана след 
два отрицателни теста. Според медий-
ни публикации тя е имала хронична бе-
лодробна болест.

Видин държи 
„първенството“

176 български медици са с потвър-
дени положителни проби за Ковид-19: 
това са почти 11% от всички регистри-

рани заразени в България, които са 
1618 (по данни от 3 май). За тях и за дру-
гите близо 14 000 души на първа линия 
правителството обеща по 1000 лева, 
които още не са изплатени навсякъде - 
макар и да бяха одобрени в средата на 
март.

Общо 40 от заразените медици са от 
болницата „Света Петка“ във Видин - 
градът, в който има най-голям брой ин-
фекции на глава от населението. Мина-
лата седмица няколко медии огласиха 
предупреждението на д-р Димитър Па-
влов, лекар от Сливен и общински съ-
ветник от ГЕРБ, че броят на заразените 
медици ще расте. Във Фейсбук специа-
листът по вътрешни болести публику-
ва гневен пост, с който опроверга твър-

дения на хора от Националния щаб, че 
болниците са снабдени с маски от най-
висок клас и че всички контактни са 
тествани за коронавирус. „От 18 април 
отделението ми е карантинирано за 2 
седмици. Става въпрос за 25 човека. До 
момента никой не ни е изследвал, а все-
ки от нас има семейство“, написа д-р Па-
влов на 28 април.

Даваме ли си сметка
Не е по силите ни да си представим 

какво преживяват медиците на първа 
линия. Опаковани в защитни облекла, с 
маски и шлемове на главите, те не мо-
гат да си позволят дори най-елементар-
ни неща - например да пият вода. И в 
тези „опаковки“ извършват всяка мани-

пулация - от инжекция до интубиране. 
Натрупват се стрес, преумора, напре-
жение.

В отделенията, където са настанени 
болните, влизат единствено медиците. 
Всеки, който е бил пациент на болница, 
помни как е очаквал часовете, опреде-
лени за свиждане с близките. При пан-
демията медиците на първа линия са 
единствените, понякога и последните 
лица, които виждат болните. Възмож-
но ли е при тези обстоятелства да бъ-
деш едновременно терапевт, психолог 
и просто човек?

За това са учили - ще кажат някои - 
да спасяват човешки живот. Така е. Но 
смъртоносната опасност никога не е 
била така близо и така реална както 
сега, а спасителите - толкова малко и 
изложени на същата опасност като спа-
сяваните.

В Сливен търсят доброволци за ин-
фекциозното отделение на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински“. След смъртта на д-р 
Иванова и положителната проба на съ-
пруга й там работят само двама лекари 
- единият на половин щат, а пет меди-
цински сестри са също с потвърден ко-
ронавирус. Доброволци търсят и за ви-
динската болница.

От какво имат нужда 
медиците?

Дали медиците имат нужда от ап-
лодисментите ни и от други симво-
лични акции и дарителски кампании? 
Или най-вече от по-ефективна и добре 
функционираща здравна система, коя-
то да се управлява адекватно?

Не знаем кой ще е следващият етап 
на болестта, нито какво ни очаква, мо-
жем да правим само предположения. 
Но независимо от цялата тази дезори-
ентация, в „новото нормално“ ще тряб-
ва най-сетне да се осъществи неотлож-
ната реформа на здравната система и 
на цялостната политика за здравни гри-
жи. И властта не бива да чака аплодис-
менти за това.

Covid-19 покосява и медици в 
България. Какво става ясно?

X176 български медици са с потвърдени положителни 
проби, това са почти 11% от всички заразени

В Сливен стотици се простиха с д-р Илияна Иванова.

https://taniasells.com/
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BG ваксината срещу Covid-19 може 
да създаде обществен имунитет

Б
ългарският институт по мик-
робиология към БАН работи 
по иновативна идея за раз-
работване на ваксина срещу 
Covid-19. Департаментът по 

имунология в института търси нови ви-
русни белтъци, срещу които да се съз-
дадат антитела, и клетки, които да раз-
познават вирусния белтък. Българските 
учени обаче изследват не класически 
вирусни белтъци, а такива, които мно-
го малко мутират, и новата ваксина ще 
е приложима и при другите коронави-
руси.

Това разказа директорът на Институ-
та по микробиология доцент д-р Пенка 
Петрова.

Сред другите новости в разработката 
на българския екип е доставката на вак-
сината до клетките на човека, която ще 
бъде вложена в липидни наночастици.

В света в момента се работи по 70 
различни видове ваксини, около пет от 
тях са в напреднал стадий – клинични 
изпитания на хора. В България работата 
е в начален стадий, но

ваксината се създава 
много бързо

Има и голяма група доброволци, го-
тови да участват в клинични изпита-
ния, стига да се стигне до изпробване 
на нова ваксина.

Клиничните изпитания следят не 
само ефикасността на ваксината сре-
щу коронавируса, но и безопасността 
за човешкото здраве, защото освен ак-
тивните съставки, ваксината съдържа и 

консерванти и други вещества.
Проектът на учените от БАН е финан-

сиран от Института „Пастьор“, Париж, 
тъй като Институтът по микробиология 
към БАН е асоцииран член наред с 33 
други института, които си съдействат в 
областта на инфекциозната микробио-
логия.

В предварителния договор сме изя-
вили желание

ваксината да остане 
български патент

В разработването й участват Меди-
цинският университет и Софийският 
университет, поясни тя.

Ваксината ще остане българска и ще 
е достъпна за всички. Тази ваксина ще 
създаде желания обществен имунитет, 
увери директорът на Института по мик-
робиология към Българската академия 
на науките.

XПроектът на учените от БАН е финансиран от Института „Пастьор“ в Париж

Доц. Пенка Петрова съобщи, че в мо-
мента в света циркулират три щама на 
новия коронавирус - А, В и С. Според нея 
оригиналният щам А не е възникнал в Ки-
тай, а в Австралия и след мутация отишъл 
в китайския град Ухан. Щам В заразява цял 
Китай и цяла Азия. Оригиналният щам А е 
най-разпространен в Австралия и в САЩ, 
а от китайския щам В се е появил трети-
ят щам – С, който заразява цяла Европа, 

уточни тя.
По думите й в момента в света има дру-

ги осем разновидности на COVID-19, кои-
то още не може да се определят като ща-
мове. Има възможност да се появят още 
щамове, коментира доц. Пенка Петрова.

Тя посочи, че сравнително леката кар-
тина на пандемията в България се дължи 
на навременните мерки и на БЦЖ вакси-
нираното население.

Коронавирусът идва от 
Австралия, не от Китай?

Доц. Пенка Петрова

Снимкa: БНТ

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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В 
това време на лоши новини, за-
раза и смърт, пусти градове и 
спрял живот, има истории, кои-
то показват, че доброто е по-
заразно от коронавируса.

Добрите истории са навсякъде около 
нас.

Отиваме при момчетата от ОFFRoad 
4x4 Club във Велинград. Тяхната мисия 
е да няма никой забравен в този тежък 
момент - дори в забравените кътчета на 
България.

Селата Голак и Лесичево са сравнител-
но близо до Велинград - разположени ви-
соко в дебрите на Средна гора - до тях се 
стига трудно.

Голак е от онези села, които скоро 
може да изчезнат.

„Те са четири човека и нямат никакъв 
достъп с транспортни средства

освен с джипове, 
с друго не може 
да се стигне дотук

Нашата идея е периодично да им до-
карваме лекарства, хранителни проду-
кти, дезинфектанти. Виждаме, че всичко 
е ОК, и продължаваме към следващата 
цел“, разказва за инициативата Йордан 
Тодоров от OFFROAD 4x4 CLUB-Велин-
град.

Най-близкото населено място до село 
Голак е Ветрен, който е на 12 км по колар-
ски път. Въпреки че са почти откъснати 
от света, някои от обитателите на Голак са 
тук от 20 години.

„Мъчим се. Гледаме животните. Свик-
нали сме от деца така“, разказва 53-го-
дишният Благой, един от четиримата жи-

тели на селото.
Слиза до Ветрен пеш или с велосипеда 

си. През лятото пътят в едната посока му 
отнема два часа и половина, през зимата 
много повече. „Като навее снегът до кръ-
ста, се ходи трудно“, обяснява той.

Затова през зимата хората предпочи-
тат да не напускат Голак.

„Зимата тук има дърва колкото щеш, в 
горите сека, печката на шест, сняг падне 
- ринеш, движиш се, няма проблем“, гле-
да философски на нещата Милчо Пашов.

Снабдяването с продукти обаче е труд-
но, затова жителите, освен на себе си, 

често разчитат и на велинградския офро-
уд клуб. А те зиме и лете

изминават по няколко пъти 
километрите черен път

до село Голак – вече 8 години.
„Особено в зимните периоди, когато 

хептен няма как да се стигне дотук, с на-
шите високопроходими джипове идва-
ме и по празници и да речем през лятото 
веднъж, през зимата веднъж, по Велик-
ден... доставяме на тези хора продукти. 
Те, както виждате, бяха 5-6, сега са оста-
нали 4, за жалост, намаляват“, разказва 
Йордан Тодоров.

В условията на карантина, помощта е 
още по-важна. А възрастните хора с не-
търпение очакват своите приятели и тех-
ните доставки. При последната от тях, на-
правена на 1 май, с три джипа членове на 
OFFROAD 4x4 CLUB-Велинград доставиха 
на възрастните хора от Голак олио, захар, 
брашно, леща, бобени храни, консерви-
рани храни, във вид на риби, пастети, си-
рене вакуумирано, салам, кашкавал.

„Те нямат дори хладилник, трябва да са 
вакуумирани, за да издържат поне месец, 
месец и нещо на тези атмосферни усло-
вия. Общо взето само неща от първа не-

обходимост“, обяснява Йордан.
Дарението е част от инициатива, осъ-

ществена благодарение на фондация 
„Америка за България“. Помощта е по 
програмата „Standing Together“ на посол-
ството на САЩ в България и Фондацията.

Джиповете с продукти бяха нетърпе-
ливо очаквани

и в Дома за настаняване 
на деца в село Лисичево

„В момента имаме 19 деца, много до-
бре се държат. Ние правим всичко за тях. 
Основата е да можем да им предадем 
среда, близка до семейната, и мисля, че 
успяваме. Най-вече се грижим за тяхното 
здраве и живот. След това образование-
то е на първа линия“, разказва за възпи-
таниците си управителят на дома Нейчо 
Тошев.

И въпреки че само за ден членовете на 
офроуд клуба във Велинград доставиха 
радост и положителни емоции, те не счи-
тат постъпката си за героизъм.

„Това ни е в сърцата, това ние от нас ис-
каме да го правим, правим го. Трябва да 
има добрини. Никой не ни е заставил и се 
чувстваме добре така“, споделя Йордан 
Тодоров.

XОфроуд клубът доставя продукти с джипове на Голак и Лесичево

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Велинградският ОFFRoad  
4x4 Club в помощ на хората 
от две изчезващи села

село Голак

Децата от дома в село Лесово с продуктите, доставени от ОFFRoad 4x4 Club-Велинград.Йордан Тодоров от ОFFRoad 4x4 Club-Велинград предава продукти на Милчо Пашов.

53-годишният Благой, един от четиримата жители на село Голак.

До селата се стига по черен път и само с джипове.
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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.

Шофьори на камиони на 
протест пред Капитолия

Шофьори на камиони, които са 
недоволни от ниските тарифи 
на товари заради пандемията, 

паркираха пред Капитолия в очаква-
не да привлекат вниманието на Доналд 
Тръмп за трудностите, които изпитват 
малките превозвачи. „Молим всеки соб-
ственик на малка фирма и шофьор да се 
присъедини към нас. Положението се 
влошава и сме обречени на глад“, каза 
един от протестиращите - Скот Джордан от Мисури, който притежава спедитор-
ската фирма „Powerhouse Transportation“.

Детска банда открадна  
46 коли в Северна Каролина

Деца на възраст между 9 и 16 години 
откраднаха от дилърски центрове 
в американския щат Северна Ка-

ролина 46 автомобила на стойност 1 138 
718 долара. Полицейският департамент 
на град Уинстън-Сейлъм в крайна смет-
ка е успял да залови бандата крадци, те-
роризираща местните дилъри.Започ-
вайки от 17 март, младите автоджамбази 

откраднали 46 коли от 13 дилърски центъра, а нападение на още шест дилърства 
се оказали неуспешни.

Фаучи: Може да създадем 
ваксина до януари 2021 г.
Американските власти разчитат да 

разработят ваксина срещу новия 
вид коронавирус до януари 2021 

година, съобщи главният експерт по ин-
фекциозни болести на САЩ Антъни Фау-
чи. Ако всичко протече, както трябва, ще 
успеем да се справим, каза той, разсъж-
давайки върху възможностите за разра-
ботването на препарат в указания срок. 
Според Фаучи нито една държава в момента не може да гарантира създаването 
на „безопасна и ефективна ваксина“.

Байдън отрече обвиненията 
в сексуален тормоз

Вероятният кандидат-президент 
от Демократическата партия Джо 
Байдън отхвърли обвиненията в 

сексуален тормоз, отправени от него-
ва бивша асистентка. „Това не е истина. 
Това никога не се е случвало“, заявява 
Байдън. Обвиненията са отправени от 
Тара Рийд, която е работила като офис 
асистент по време на вицепрезидент-
ския мандат на Байдън в периода между 

декември 1992 и август 1993 г. Тя го обвинява, че я е притиснал към стената и се 
пресегнал под полата и ризата й.

Джип се заби в ресторант  
в Арлингтън Хайтс
Мъж и децата му избегнаха по 

чудо сериозни наранявания, 
след като джипът им излезе от 

пътя, събори лек стълб и се заби право 
в Denny’s restaurant в Арлингтън Хайтс. 
43-годишният шофьор Хосе Озаета шо-
фирал на запад по Algonquin Road близо 
до Arlington Heights Road в ранния сле-
добед в неделя. Свидетел е помогнал за 
изваждането на трите малки деца на Озаета от превозното средство, докато по-
лицаи и пожарникари вадели мъжа.

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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В
ъв време на пандемия, в кое-
то електронните услуги все 
повече се налагат като един-
ствената алтернатива в целия 
свят, от българското Външно 

министерство дойде новината, че бъл-
гарите в чужбина все така не могат да 
разчитат масово на електронни консул-
ски услуги. Те остават възможни само за 
онези наши сънародници, на които са 
снемани биометрични данни. Това става 
ясно от отговор на МВнР до „Дневник“.

Онлайн системата за подаване на за-
явление за преиздаване на лични доку-
менти трябваше да започне да работи 
през 2016 г. Тя обаче е била разработе-
на така, че

използването й е 
практически невъзможно

и в рамките на четири години е приела 
само две заявления.

Очаква се в следващите дни Външно 
министерство да обяви нова общест-
вена поръчка, чиято цел е обновена-
та система да може да приема заявле-
ния от 1 октомври тази година. За тях, 
за разлика отпреди, няма да се изис-
ква квалифициран електронен подпис 
(КЕП), но остава необходимостта граж-
даните да имат снети биометрични дан-
ни.

„Снемането на биометрични данни 
при издаване на нови документи е ре-
гламентирано в Закона за българските 
лични документи и по-конкретно: чл. 
16, чл. 17, чл. 39 и чл. 39б. Извършване-
то на подобна услуга в електронен ва-
риант следва да е в съответствие с тези 
законови изисквания“, пишат от прес-
центъра. „Биометричните данни са из-
ображението на лицето на гражданина 
и пръстовите му отпечатъци съглас-
но допълнителните разпоредби на За-
кона за българските лични документи 
(ЗБЛД).“

И все пак какво да правят 
българите в чужбина 

по време на кризата с коронавируса?
Тези от тях с откраднати, изгубени 

или изтекли лични документи могат да 
се върнат в България с издаден от кон-
сулската служба временен паспорт, 

обясни министър Екатерина Захариева 
в отговор на парламентарен въпрос 
миналата седмица. Той се издава в рам-
ките на един ден.

Вариант е и прибирането 
с изтекли документи

България е уредила с няколко държа-
ви това да бъде позволено на гражда-
ните на двете страни. Това са Австрия, 
Великобритания, Гърция, Ирландия, 
Норвегия, Словакия, Франция, Хърва-
тия, Чехия, Нидерландия, Германия, Ун-
гария, Полша, Швейцария, Черна гора, 
Турция, Катар, Грузия и Алжир. Други 11 
държави признават със специални ус-
ловия или срокове изтекли български 
документи - САЩ, Япония, Канада, Сло-
вения, Португалия, Босна и Херцегови-
на, Монако, Иран, Индонезия, Нигерия 
и Никарагуа.

Хората, които не могат да се върнат 
в страната, но се нуждаят от подновя-
ване на документите, трябва да пода-
дат заявление в консулската служба. 
По този начин от 13 март насам вече са 
изпратени над 6500 лични карти и пас-
порти на българи в чужбина.

И по време на пандемия: Българите 
в чужбина без е-консулски услуги

XОнлайн системата на МВнР е получила 
две заявки за четири години

Изтекъл срок на личните докумен-
ти на българи в чужбина пречи 
на записване на трудови борси, 

опериране с пари по банков път, пъту-
вания и други. Не е възможно за всички 
българи в чужбина да отидат до дипло-
матическите мисии и да поискат акту-
ализация на документите си, а не могат 
да ги заявят и по електронен път. Това 
констатират двама депутати от БСП, 
Веска Начева и Георги Йорданов, които 
задават въпрос за онлайн системата на 
Външно министерство до външния ми-
нистър Екатерина Захариева.

Те припомнят, че проектът за е-кон-
сулски услуги на МВнР е с финансова-
та подкрепа на ОПАК (Оперативна про-
грама „Административен капацитет"), 
съфинансирана от ЕС чрез Европей-

ския социален фонд. Бюджетът за про-
екта е безвъзмездна финансова помощ 

в размер на 751 хил. лв., като финанси-
рането от ЕС е 638 881 лв.

Изтекли документи пречат за 
пътувания и получаване на пари

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Г
убернаторът на Илинойс Джей 
Би Прицкър обяви план за посте-
пенно отваряне на щата след ка-
рантината заради COVID-19. Това 
се случи в деня, когато беше дос-

тигнат нов рекорд по смъртни случаи в 
щата – 176.

Планът е в пет фази и всеки регион на 
щата ще може самостоятелно да мине 
през тях. През това време ще трябва да 
се спазват мерките за социална дистан-
ция и да се носят маски на лицето.

В момента щатът е във Фаза 2. Първата 
приключи на 30 април, когато Прицкър 
разхлаби стриктната си заповед за оста-
ване по домовете. В момента са отворе-
ни някои бизнеси като градинарски мага-
зини, ясли, магазини с доставки и пикъп, 
голф игрища, разрешени са лодки и ри-
болов.

„В следващите няколко седмици ще на-
влезем в трета фаза“, обяви Прицкър.

За да се случи това, трябва да има на-
маляване на броя на заразените, хоспи-
тализираните и на тези в интензивните 
отделения. В такъв случай ще се отварят 
производствените фабрики, офиси, фри-
зьорски салони и всички магазини. Ще 
бъдат разрешени и всички събирания до 
10 души.

Това обаче може да се случи най-рано 

след 29 май.
Ако броят на заразените и хоспитали-

зациите продължи да спада, щатът може 
да навлезе в четвърта фаза. 

Тогава ще могат да отворят 
ресторанти и барове

детски градини и училища, като спазват 
стриктни мерки. Събирания до 50 човека 
също ще бъдат разрешени.

В петата фаза ще бъдат премахнати 

всички ограничения. Това ще се случи ве-
роятно когато има или ваксина, или лече-
ние за коронавируса, смятат властите.

„Няма никакво удоволствие да го кажа, 
но големи събирания, фестивали и съби-
тия няма да се случват, докато не стигнем 
пета фаза“, обяви Прицкър.

Здравният департамент на щата ще оп-
редели цифровите нива, които ще се гле-
дат, за да се премине от фаза във фаза. 
Възможно е в зависимот от епидемиоло-

гичната ситуация мерките да бъдат затя-
гани или разпускани.

Прицкър напомни отново, че запове-
дта за оставане по домовете е в сила и 
хората трябва да спазват социална дис-
танция въпреки намаляващия брой на 
новозаразените. „Знам, че е привлека-
телно със слънчевото време да излезете 
навън и да се съберете в групи, но искам 
да напомня на всички, че това е грешка“, 
каза Прицкър.

План в 5 фази за отваряне на 
Илинойс. Но няма да е бързо

От петък, ако се налага да излиза-
те за работа или по друга значима 
причина, е задължително да носи-

те маска в Илинойс. През нощта в четвър-
тък организации разнасяха маски на жи-
телите.

„Тук, на West Side, открихме, както знае-
те, че често липсват ресурси“, заяви Ремел 
Тери, втори вицепрезидент на Chicago 
Westside NAACP.

Групата разпространи хиляди маски на 
общност, която според тях се нуждае най-
много.

„Имахме огромна опашка от хора, кои-
то чакаха да получат достъп до тези мас-
ки, така че хората приемат това сериоз-
но и това означава, че тук има значителна 
нужда“, каза Тери.

Задължително е всички жители да но-
сят маска на публично място, когато соци-
алното дистанциране не е възможно, като 

по време на работа, пазаруване на храни-
телни стоки и в обществения транспорт.

„Това може да бъде 
и тениска, 

направена да покрива лицето, обясни 
губернаторът Джей Би Прицкър. „Не тряб-
ва да е хирургическа маска или друг вид 
маска, а нещо, което покрива носа и уста-
та. Не е необходимо да я носите по всяко 
време.“

Заповедта гласи, че не трябва да носи-
те маска, когато бягате или се разхождате 
в квартала или докато спортувате на от-
крито в двора си. И освен ако не сте болни, 
няма нужда да носите маска в собствения 
си дом.

Здравните служители казват, че маските 
не са само за защита на себе си, а на хора-
та около вас.

„Може да сте заразени със COVID и да ня-

мате никакви симптоми. Нямаме друг начин 
да знаем“, казва д-р Алисън Бартлет, асоци-
иран болничен епидемиолог от Чикагския 
университет.

Бартлет каза, че все още е важно да из-
миете ръцете си, преди да сложите маска-
та и да я свалите. И ако имате маска от плат, 
тя трябва да се пере всеки път, когато я из-
ползвате.

„Наистина, въпросът е, че правите това, 
за да защитите други хора“, каза тя.

Маските не са задължителни за деца под 
две години.

Бартлет, която е практикуващ педиатър, 
предупреждава родителите с деца, че тряб-
ва да избягват да ги водят на места, къде-
то ще се изискват маски. Ако обаче трябва 
да изведете детето си или бебето, не е безо-
пасно те да носят маска за лице, затова ро-
дителите трябва да търсят друга по-безо-
пасна алтернатива.

XВ щата бе достигнат нов рекорд по смъртни случаи – 176 за ден

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Маските в щата вече са задължителни. 
Какво още трябва да знаете?
XНе е нужно обаче да ги носите, когато спортувате или се разхождате в квартала
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В 
Тексас от 1 май отвориха вра-
ти ресторантите и търговски-
те центрове. Това стана ден 
след като в щата бяха реги-
стрирани най-много смъртни 

случаи, причинени от COVID-19.
Отварянето на търговските обекти е 

част от поетапен план на местните вла-
сти за излизане от изолацията. Съгласно 
плана всички магазини, ресторанти, ки-
носалони, библиотеки и музеи могат да 
отворят врати, но ограничавайки клиен-
телата си до 25 процента от капацитета 
си.

При все това Тексас далеч не изпълня-
ва критериите, които преди две седми-
ци Доналд Тръмп обяви за рестартира-
не на икономиката на страната щат по 
щат. В четвъртък в Тексас починаха 50 
души от COVID-19, а общо в щата има 800 
смъртни случая.

На 30 април бяха регистрирани и 1000 
нови случая на зараза. Така че облекча-
ването на мерките става след най-чер-
ния ден за щата.

На 1 май почти всеки бизнес в щата 
Джорджия също имаше разрешение да 
поднови работа след няколкоседмично 
преустановяване.

От петък право да отворят врати имат 
спортните зали, фризьорските салони и 
други бизнеси, свързани с услуги. В по-
неделник ще бъдат отворени театрите и 

ресторантите.
Жертвите на COVID-19 в Джорджия са 

1054 към 30 април.

В САЩ общо има 1,07 милиона случая 
на зараза с коронавируса и над 63 000 
смъртни случая от коронавируса.

В Тексас и Джорджия отвориха 
ресторанти и магазини

Пандемията от коронавирус по-
влия на икономиката толкова 
силно, че брутният вътрешен 

продукт на САЩ се срина с 4,8% през 
първото тримесечие според първона-
чалната оценка на Министерството на 
търговията.

Това е най-резкият спад след Голяма-
та рецесия, която приключи през 2009 
г. Икономическият растеж досега беше 
със или над 2% до средата на март.

Тъй като по-голямата част от населе-

нието остана вкъщи, големи слоеве от 
икономиката затвориха, като 26 мили-
она души останаха без работа. Потреби-
телските разходи, които се движат око-
ло две трети от икономическия растеж, 
се понижиха.

Но най-лошото вероятно тепърва 
предстои. Данните за първото триме-
сечие отразяват икономическата актив-
ност до края на март, но второто три-
месечие вероятно ще включва още три 
пълни месеца на спад.

Икономиката се срина 
с 4,8% за тримесечие

Губернаторът на Ню Йорк Анд-
рю Куомо каза, че всички училища 
в щата ще останат затворени, в това 
число и колежите, до края на учеб-
ната година заради пандемията от 
коронавируса, предаде Ройтерс.

Той препоръча на училищните ръ-
ководства да разработят план за без-
опасното отваряне на училищата.

Куомо заяви, че до края на месеца 
ще вземе решение дали би могло да 
има учебен процес през лятото. Гу-
бернаторът добави, че всяко евен-
туално отваряне на училищата през 
есента ще бъде решено на по-късна 
дата.

Училищата в Ню 
Йорк затворени 
до септември

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Заразените с Covid-19  
в Канада минаха 60 000
Заразените с коронавирус в Канада 

надминаха 60 000 души. Това стана 
ясно от официални данни в страна-

та. Точният брой на случаите с Covid-19 
в Канада е 60 772, обявиха от Министер-
ството на здравеопазването на страна-
та. Броят на жертвите на заразата пък 
наближава 4000. Според официалната 
статистика на здравните власти почи-
налите от коронавирус в страната към 
вторник са били 3854 души.

Монреал отложи отварянето 
на магазините

Отварянето на търговските обекти 
в Монреал, първоначално пред-
видено за 11 май, бе отложено с 

една седмица. Квебек, където се намира 
градът, е най-тежко засегнатата от новия 
коронавирус канадска провинция. В ос-
таналата част от региона магазините въ-
зобновиха работа на 4 май. Отварянето 
на търговските обекти в Монреал се от-

лага заради много малкия брой налични легла в болниците и заради риска от 
увеличаване на болните, обясни Лего.

Канадски хеликоптер  
се разби край Гърция
Военен хеликоптер на канадски-

те въоръжени сили катастрофи-
ра край бреговете на Гърция. И 

шестимата души на борда му са загина-
ли. Хеликоптерът, участващ в учение на 
НАТО, падна в Йонийско море, на око-
ло 80 км западно от остров Кефалония. 
Тялото на един човек от екипажа бе на-
мерено малко след катастрофата, но ос-
таналите петима души на борда на хели-
коптера не бяха открити.

Трюдо забрани автоматичното 
оръжие в Канада

Канадският премиер Джъстин Трю-
до обяви незабавната забрана на 
над 1500 модела щурмови оръжия 

от военен калибър в страната. Забрана-
та бе оповестена по-малко от две седми-
ци след най-жестоката масова стрелба в 
историята на страната, в която загинаха 
22-ма души, предадоха световните аген-
ции. „Тези оръжия са замислени с една 
единствена цел: да се убие колкото се 

може по-голям брой хора възможно най-бързо. От тях няма никаква полза и мяс-
тото им не е в Канада“, заяви Трюдо.

Отава дава $170 млн.  
за онлайн здравни грижи
Канада ще инвестира около 170 ми-

лиона щатски долара за разрабо-
тване на инструменти за виртуална 

грижа за физическото и психично здра-
ве на гражданите. Така правителството в 
Отава се надява да се справи по-добре 
с последствията от новата пандемия от 
коронавирус. Средствата ще бъдат из-
ползвани главно за създаване на нови 
онлайн платформи и приложения, които 
да предоставят на канадците „стратегии 
за управление на стреса или помощ от лекари при нужда“.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Българка с фатално DUI от Вегас 
стартира влог за затворници

Б
ългарката Кристияна Димче-
ва прекара 3 години в затвора 
в Лас Вегас и ще излежи оста-
тъка от присъдата за фатален 
инцидент на пътя под дома-

шен арест. Но вместо да изпадне в де-
пресия или да се забърка в нови беди, 
Кристияна е решила да използва опита 
си и да помогне на други хора в нейна-
та ситуация. Тя стартира видеопоредица 
в YouTube със съвети към всички, които 
могат да попаднат в нейната ситуация.

„Няма достоверна информация. Труд-
но е да говориш с пробационния си 
офицер. Много от нас се срамуваме да 
говорим за това“, казва в първото си ви-
део Кристияна. – Това е огромен стрес, 
изтощение, тревога и ментално изтоще-
ние да минем през този процес. Но аз 
съм тук, за да ви помогна да преминем 
през това заедно.“

Заради ограниченията, които има, 
Кристияна все още не може да дава ин-
тервюта, но пред BG VOICE каза, че целта 
на канала е да „помогне на хора, които 
не могат да намерят никаква информа-
ция, както и за техните близки, родители 

с проблемни деца, които имат нужда от 
консултация,

за да не стигат там, 
където съм аз“.

През май 2014 г. Кристияна е арестува-
на при инцидент, в който алкохол и нар-
котици играят основна роля.

Тя губи управлението на своя автомо-
бил (2013-а) Volkswagen Jetta и се е блъс-
нала в стена на Т-образното кръстови-
ще на улиците Bu�alo Dr. и W Tropicana 
Avenue.

С нея е пътувал 28-годишният Хосе 
Гомез-Лунарте, който е в критично със-
тояние в University Medical Center в Лас 
Вегас. Лекарите се борят за живота му, но 
умира от раните си. „Той явно не е носил 
колан, защото го открихме сгънат под 

жабката“, обясни серж. Ричард Стрейдър 
от полицията в Лас Вегас. „Тя беше прико-
вана от колана за седалката, въздушните 
възглавници бяха излезнали.“

Полицаите казват, че са открили голя-
мо количество алкохол и наркотици в 
колата на Димчева и тя е отказала тест 
за алкохол. По-късно са й взели кръвна 
проба след съдебно нареждане. Според 
резултатите от нея, обявени в съдебната 
зала във вторник, тя е карала с 0.263 про-
мила, което е три пъти над допустимото 
в щата 0,08.

Кристияна получава близо 7-годишна 
присъда, която изтича през юли 2022 г. 
Но заради добро поведение има право 
на домашен арест.

След присъдата тя прекарва 3 години 
в затвора, след което още една във вре-
менна къща за затворници - нещо като 
общежитие, където имат право да ходят 
на работа и могат по-лесно да се приоб-
щят към връщането към обществото и 
живота навън.

„Това е емоционален ролекостър.

Нищо не може 
да те подготви за затвора.

Не е риалити шоу“, казва Кристияна. - 
Не е лесно да се върнеш към обществото 
след затвора.“

Сега тя ще трябва да прекара 1 годи-
на под домашен арест под т.нар. Програ-
ма 305 на щата Невада. Кристияна има 
право да работи, да има гости у дома и 
да излиза до магазина, на лекар и дру-
ги неотложни неща. Но няма правото да 
има алкохол в дома си - дори вода за уста 
като Listerine или дезинфектант за ръце, 

което е предизвикателство в условията 
на епидемия. Сред другите ограничения 
са забрана за оръжие и контакт с други 
осъдени хора.

За домашния арест има серия от такси, 
които тя трябва да плати. Според справ-
ка всеки затворник под домашен арест 
трябва да плати 100 долара администра-
тивна такса и 12 долара на ден - такса 
мониторинг. В случая на Кристияна това 
прави близо 4,500 долара за година. В 
едно от виедата си тя обяснява, че 5% от 
заплатата й отиват в специален фонд за 
подпомагане на жертвите на катастрофи.

Във видеото Кристияна показва специ-
алната гривна, която трябва да носи 24 
часа на крака си, и уреда, с който 4 пъти 
на ден трябва да дава проби за алкохол. 
Тя обяснява, че има и формуляр, в който 
трябва да описва дневните си занимания 
по часове.

От 19 април, когато стартира влога си 
в YouTube, Кристияна вече е направила 3 
видеа с полезна информация.

Това е сериозен обрат в живота на бъл-
гарката. Преди ареста за фаталната ка-
тастрофа тя е била задържана поне два 
пъти по обвинения за домашно насилие. 
При единия от случаите отхапала ухото 
на бивше гадже.

Кристияна Димчева е от София, идва в 
Щатите преди 4-5 години при майка си, 
която е известен брокер на недвижими 
имоти в Лас Вегас. Но българите в града 
разказват, че Кристияна бързо се забърк-
ва с проблеми с алкохола и наркотиците, 
а Facebook страницата й изобилства със 
снимки от партита, на които обикновено 
е с чаша в ръка.

XКристияна Димчева прекара 3 години в затвора, а сега дава видеосъвети за живота след това

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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К
ато предпазна мярка в създа-
лата се ситуация моят рабо-
тодател спира да добавя към 
моята вноска на пенсионния 
ми план 401К до края на ка-

лендарната година. Повечето от мои-
те колеги са възмутени и обявиха, че 
спират да внасят към този план, аз съм 
объркана и не знам какво да правя. Ка-
къв е твоят съвет в тази ситуация?

Това е един много точен въпрос в 
много точен момент и в последните 
дни го срещам няколко пъти от различ-
ни хора, с които съм говорил. Важно е в 
тази ситуация да се знае правилната ин-
формация и най-добрият подход за ра-
ботниците в много от компаниите, кои-

то са поставени пред тази дилема.
Първо, бих искал да кажа, че това е 

напълно разбираемо да се случи с мно-
го компании и повечето от тях не тряб-
ва да бъдат обвинявани от работници-
те си, като се има предвид създалата се 
икономическа ситуация покрай коро-
навируса. Това е най-малкото послед-
ствие, което работниците трябва да бъ-
дат готови да изтърпят, ако работните 
им места са все още актуални и те рабо-
тят с пълна пара, както преди два месе-
ца.

В този ред на мисли, по мое наблю-
дение имам чувството, че дори и ком-
пании, които са в много добри позиции 
и дори имат повече бизнес в създалата 
се ситуация, се опитват да експлоатират 
работниците си и

да се прикриват 
зад коронавируса

за да намалят разходите си, но това са 
частни случаи и ще ги оставим на съ-
вестта на тези лидери, които действат 
по този начин. Но, разбира се, това би 
било срамно и непочтено от тяхна стра-
на по мое лично мнение. Бих искал да 
мисля, че в повечето случаи нещата са 
наистина сериозни, за да се прибегне 
до тези мерки.

Относно вноските - дали да продъл-
жите да внасяте или да спрете, моят съ-
вет, както казвам на всички, с които го-
воря - ако работите и имате финансова 
стабилност, сега е много добро време 
да се инвестира, защото цените на ак-
циите на много компании са под реал-
ните им стойности и тези компании са 
най-вероятно голяма част от фондовете 
във вашия 401К план. Независимо дали 
вашият работодател внася или не, ва-
шите вноски все още закупуват нови ак-
ции на фондовете, в които инвестирате, 
и то на добри цени, така че няма никак-
во значение какво прави вашият рабо-

тодател, това, което вие внасяте, трябва 
да продължи да влиза във вашия акаунт 
както досега.

Няма никаква логика тези вноски да 
спират, ако все още работите и получа-
вате същия доход, който сте получавали 
преди създалата се ситуация - точно об-
ратното, дори бих казал да внасяте по-
вече, отколкото до момента, ако можете 
да си го позволите, за да закупите пове-
че акции на моментните по-ниски стой-
ности, сравнено с преди два месеца.

Това, което губите, е само вноската на 
работодателя, което е важно, но както 
казах, това е разбираемо в дадената си-
туация, компаниите се опитват да оре-
жат разходи,

преди да се налага 
да съкращават работен 
персонал

Нека преди да завършим, да отчетем, 
че всеки инвеститор е с различен хори-
зонт на инвестицията и различна стра-
тегия, свързана с дохода, който би искал 
да взима по време на пенсиониране, и с 
възрастта, на която планира да се пен-
сионира. Тези различни фактори трябва 
да бъдат взети под внимание, когато го-
ворим за всеки един пенсионен фонд и 
401К план. Но дори и при хора, които са 
близо до пенсиониране, те също биха 
били да се възползват от стойностите 
на пазарите в момента, защото ако пла-
нират да използват своя 401К план като 
допълнителен доход, акциите, които за-
купуват в момента, имат потенциала да 
нараснат през годините напред и да им 
помогнат да натрупат повече дивиден-
ти (дивидентите се изплащат на база 
брой акции, а не на стойността на тези 
акции) и потенциално по-висок доход в 
годините след пенсиониране.

Ако имате приятели и познати, кои-
то се интересуват и искат да знаят де-
тайлите по този закон, моля, споделете 
това съобщение с тях, за да могат да са 
по-информирани в този хаос и се надя-
вам по-уверени в бъдещето.

За архив на други статии на различна 
финансова тематика, които съм писал в 
последните 6 години, моля, посетете мо-
ята 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 зададе-
ни 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

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

401K или не: Когато 
работодателят 
спира да внася
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://restaurantmehanata.com/
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С
тудентски заеми, дългове по 
кредитните карти, автомо-
билни заеми и ипотека – ве-
роятно имате разнообразие 
от дългове, както и повечето 

хора, живеещи в Америка. Ето защо чес-
то чувам въпроса – върху изплащане-
то на кой заем трябва да се съсредото-
ча на първо място и как в същото време 
да спестявам пари. С кризата заради ко-
ронавируса търсенето на отговора ста-
ва още по-актуален. Ето стъпките, кои-
то трябва да следвате, за да си осигурите 
финансово спокойствие.

Приберете настрана пари за спешни 
случаи. Загубата на работа или сблъск-
ването с неочакван голям разход мо-
гат да ви хвърлят във финансова яма, от 
която може да ви отнеме години да се из-
катерите обратно. Като правило финан-
совите специалисти съветват да имате 
спестявания в размер на минимум шест-
месечни разхода. Създаването на авто-
матични плащания от вашата заплата в 
отделна спестовна сметка, използвана 
единствено като спешен фонд, е най-
безболезненият начин да заделяте пари 
за непредвидени разходи.

Не пропускайте
,,безплатни“ пари

Разбира се, че изплащането на заемите 
ви е важно, но ако вашият работодател 
има програма, според която ще ви дава 
пари, ако вие спестявате във фирмената 
пенсионна сметка – 401 (к) или 403 (b), в 
никакъв случай не изпускайте шанса да 
получите „безплатни“ пари. Да кажем, че 
компанията ви подарява 50 цента за все-

ки $1, който вие внасяте в пенсионната 
си сметка, до 3% от размера на заплата-
та ви. Ако правите $60,000 на година и 
спестите 3%, или $1,800, работодателят 
ще внесе във вашия 401(к) още $900. Ако 
направите това всяка година, то след 10 
години тези $2,700 на година могат да 
нараснат до повече от $37,000, ако прие-
мем средностатистическата възвръщае-
мост от 7 на сто на година.

Платете първо дълговете по кредитни-
те си карти с най-висок лихвен процент. 
За някои хора е много лесно да изхарчат 
големи суми, използвайки кредитните 
си карти. След като веднъж го направите 
обаче, не е никак лесно да изплатите за-
емите си. Минималните вноски обикно-
вено са ниски, което означава, че парите 
ви отиват да погасяват най-вече лихви-
те, така че ще отнеме много повече вре-
ме, за да изплатите дължимия остатък. И 
това ще ви струва повече поради висо-
кия лихвен процент. Така че винаги пла-
щайте повече от минималната вноска, 
която финансовата институция изисква 
от вас всеки месец. И избягвайте използ-
ването на кредитна карта, за да финан-
сирате покупките си. В повечето случаи 
тя може да удвои цената на закупеното. 
Да речем, че си вземете телевизор за 
$2 хиляди, използвайки кредитна карта 
с лихва от 15%. Ако направите само $40 
минимална месечна вноска, ще ви отне-
ме повече от 17 години, за да изплатите 
първоначалния дълг. Вие ще платите на 

кредитора повече от $2,500 в лихви – по 
същество, удвоявайки цената на телеви-
зора. Прочетете месечното изявление на 
кредитната си карта, за да видите колко 
време ще ви отнеме за изплащането на 
дълга и колко ще ви струва, ако правите 
само минималната месечна вноска.

Платете частните си 
студентски заеми

на второ място. Частни дългове за ко-
леж носят по-високи лихвени проценти 
от правителствените студентски заеми. 
Можете да приспаднете лихвите по сту-
дентските си заеми, но само до $2,500 го-
дишно, и то само ако печелите по-малко 
от $75,000 годишно. Ако правите пове-
че от това, няма да можете да приспад-
нете лихвите. Но може би най-сериозна-
та причина да изплатите студентските си 
заеми (частни и федерални) възможно 
най-бързо е фактът, че те не могат да се 
заличат в случай на личен банкрут. Може 
да се отървете от дълговете по кредит-
ните си карти, ипотеката си, заема за ко-
лата си, но дори и да обявите банкрут, 
няма да избягате от студентските си дъл-
гове, докато сте жив.

Обратно към 
спестяванията

Тe наистина може да нараснат значи-
телно дори и да заделяте съвсем мал-
ко всеки месец (тъй като повечето ви 
средства отиват за изплащането на ви-

соколихвени заеми). След като сложи-
те достатъчно пари в пенсионния план, 
предлаган от работодателя ви (401(к) 
или 403(b)), така че да получите „без-
платните“ пари от компанията, следва-
щата най-разумна стъпка е да инвести-
рате в Roth IRA. 

Изписала съм много страници в лю-
бимия ви вестник, обяснявайки надъл-
го и нашироко защо това е най-добра-
та индивидуална пенсионна сметка. Но 
дори и поради някаква (необяснима 
за мен) причина да решите, че това е 
твърде сложна процедура за вас, поне 
направете минималното усилие да по-
вишите приноса си към пенсионната 
сметка на работодателя си. Използвай-
ки същите цифри от примера по-горе, 
да предположим, че допринасяте 10%, 
или $6000 на година (около $115 на сед-
мица) от вашата $60,000 заплата, а ваша-
та компания добавя 900 долара. Ако на-
правите поне това всяка година, то след 
10 години вашите $6900 могат да нарас-
нат до повече от $95,000, ако приемем 
средностатистическата възвръщаемост 
от 7 на сто на година.

Плащайте месечния минимум по за-
емите си за кола, жилище или по дър-
жавните си студентски дългове. Тези за-
еми имат по-ниски лихвени проценти, 
като някои от тях предлагат и данъчни 
облекчения. Ето защо има смисъл да се 
правят само минимални месечни пла-
щания по тях. Така например ипотеч-
ните лихви подлежат на приспадане за 
федерални данъчни цели, а и лихвените 
проценти са на исторически ниски нива 
– около 4.3% за 30-годишна фиксирана 
ипотека. Заемите за коли са с около 3% 
лихва. Правителствените студентски за-
еми в момента са около 4%, а лихвата 
може да бъде приспадната от данъците.

Погасяването на всички 
дългове е важно

Ето защо има смисъл да следвате 
стратегия, спомагаща за намаляването 
на лихвите, които плащате, и увеличава-
ща размера и потенциала за растеж на 
спестяванията ви.

XЕто стъпките, които трябва да следвате, за да си осигурите финансово спокойствие

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Как хем да изплащаме 
заеми, хем да спестяваме?

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Н
овозапочнатите жилища в 
САЩ са намалели през март 
спрямо предходния месец с 
най-бързия си темп от 1984 г. 
насам, тъй като пандемията 

е започнала да се отразява по-тежко на 
жилищния пазар и на по-широката ико-
номика, предава Bloomberg.

Новозапочнатите жилища са се срина-
ли с 22,3% до годишен темп от 1,22 млн. 
единици, което е 8-месечно дъно, сочат 
публикувани данни. Средната прогноза 
на експерти, участвали в допитване на 

Bloomberg, беше за годишен темп от 
1,3 млн. единици. Заявленията за стро-
еж, които показват бъдещото строител-
ство, са се понижили с 6,8% до 1,35 млн. 
единици.

Забавянето е рязък обрат за жилищ-
ната индустрия, която постигаше си-
лен растеж, но призивът към хората да 
си останат вкъщи, с цел овладяване на 
разпространението на коронавируса, 
тласна безработицата рязко нагоре и 
замрази голяма част от икономиката.

„Април вероятно ще е много по-лош, 

тъй като много щати затегнаха ограниче-
нията едва към средата на март или дори 
по-късно и има реална възможност мно-
го строителни компании да са приключи-
ли бързо, каквото са могли в тези първи 
седмици, преди да се подчинят на реал-
ността“, коментира Матю Спийкман, ико-
номист в Zillow Group.

Има толкова много 
неясноти

в икономиката и перспективите все още 
не са никак ясни, така че е малко веро-
ятно строителната дейност да се върне 
близо до нормалните нива в скоро вре-
ме“, допълва той.

Новозапочнатите еднофамилни жили-

ща са намалели до годишен темп от 856 
хил. единици, което е най-ниското ниво 
от май. Новозапочнатите многофамилни 
жилища, които обичайно са волатилна 
категория и включват жилищни сгради и 
апартаменти, са се забавили рязко до 360 
хил., най-ниското равнище от юли м.г.

Нагласите сред строителните компа-
нии са се понижили най-много от нача-
лото на воденето на статистика преди 
30 години, показа публикуваният вчера 
месечен индекс на жилищния пазар на 
Националната асоциация на жилищните 
строители и Wells Fargo.

Цената на акциите на компаниите за 
жилищно строителство в S&P 500 е нама-
ляла с над 33% тази година.

Новото жилищно строителство 
в САЩ се срина
XНовозапочнатите сгради са намалели с 

най-бързия си темп от 1984 г. насам

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С
илициевата долина и голе-
мите технологични компа-
нии като цяло отговориха зле 
на кризата. Разбира се, дадо-
ха ни Zoom, за да могат къс-

метлиите сред нас да продължат да ра-
ботят, а Net�ix, за да запазим разсъдъка 
си. Amazon е спасителят за всички, кои-
то искат да избягват магазините. IPad се 
радва на огромно търсене, а Instacart 
помага за изхранването на много са-
моизолиращи се хора. Но пандемията 
също така разкри ограниченията и не-
способността на най-богатите компа-
нии в света (а както ни беше казвано - и 
най-иновативните) в условията на една 
здравна криза.

Технологичните гиганти не създават 
нищо. Вероятно няма да ни дадат вак-
сини или тестове за диагностика. Онези, 
които се надяват, че САЩ ще превърне 
доминиращата си технологична индус-
трия в двигател на иновациите срещу 
пандемията, ще се разочароват.

Това не е ново оплакване. Преди десе-
тилетие, по повод последиците от онова, 
което беше наречено Голямата рецесия, 
Андрю Гроув от Силициевата долина на-
писа в Bloomberg BusinessWeek статия, 
описваща

загубата на американската 
производствена магия

Той описа как Силициевата долина е 
създадена от инженери, които са имали 
намерение да разширят своите изобре-
тения и открития: „Митичният момент на 
изобретяването в гаража, когато техно-
логията преминава от прототип към ма-
сово производство“. Гроув заяви, че оне-
зи, които твърдяха, че трябва да оставим 
„уморените стари компании, които про-
извеждат стоки, да умрат“, грешаха. Пос-
тигането на мащаб и масови продукти 
означава строенето на фабрики и наема-
нето на хиляди работници.

Но Гроув не беше притеснен просто за 
загубените работни места, докато про-
изводството на iPhone и микрочипове се 
прехвърляше в чужбина. Той написа: „За-
губата на способността за разрастване в 
крайна сметка ще навреди на капаците-
та ни за иновации“.

Пандемията само изясни този про-
блем, пише Дейвид Ротман за MIT 
Technology Review, цитиран от Investor. 
Съединените щати вече не са особено 
добри в даването на нови идеи, нито са 
технологично подготвени за най-основ-
ните ни нужди. Страхотни сме в създа-
ването на лъскави, главно софтуерни 
решения, които правят живота ни по-
удобен в много отношения. Но ние сме 
далеч не толкова добри в преоткрива-
нето на здравеопазването, преосмисля-
нето на образованието, по-ефективното 
производство на храна и дистрибуция-
та, и като цяло в насочването на техни-
ческото ни ноу-хау в най-големите сек-
тори на икономиката, пише още Дейвид 
Ротман.

Икономистите обичат да измерват тех-
нологичните иновации като растеж на 
производителността – въздействието на 
новите неща и новите идеи върху раз-
ширяването на икономиката и забогатя-
ването ни. През последните две десети-

летия тези данни в САЩ не бяха особено 
добри. Дори Силициевата долина и ви-
сокотехнологичните индустрии да про-
цъфтяха, растежът на производителнос-
тта се забави.

Последното десетилетие в частност

беше особено 
разочароващо

твърди Джон Ван Ренен, икономист от 
MIT, който наскоро писа по проблема. 
Той твърди, че иновациите са единстве-
ният начин за напреднали страни като 
САЩ да растат в дългосрочен план. Има 
множество дебати за причините зад за-
бавянето в ръста на продуктивността, 
но Ван Ренен твърди, че има достатъчно 
доказателства, че липсата на финанси-
рана от бизнеса и правителството науч-
ноизследователска и развойна дейност 
са голям фактор.

Анализът му е особено уместен, тъй 
като докато САЩ се възстановяват от 
пандемията на Covid-19 и рестартират 
бизнеса, ние отчаяно ще се нуждаем от 
начини за създаване на високоплатени 
работни места и подхранване на ико-
номическия растеж. Още преди панде-
мията Ван Ренен предложи „голям набор 
R&D ресурси, които да се инвестират в 
области, където пазарните неуспехи са 
най-съществени, като например изме-
ненията на климата“. Вече мнозина под-
новяват призивите за зелени стимули и 
по-големи инвестиции в необходима ин-
фраструктура.

Така че, да, нека градим! Но докато го 
правим, нека имаме предвид един от 
най-важните провали, които Covid-19 
разкри: нашата намалена способност да 
създаваме иновации в области, които са 
наистина значими, като здравеопазва-
нето и измененията на климата. Панде-
мията може да е пробуждането, от кое-
то страната се нуждае, за да започне да 
адресира тези проблеми, завършва Дей-
вид Ротман.

Covid-19 разби на пух и прах 
Силициевата долина

XИновациите не успяват да дадат решения в момент, 
в който обществото най-много се нуждае от тях

https://www.paintersusainc.com/
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С
ляп ли е Уолстрийт? Глобал-
ната икономика се влачи, ко-
ронавирусната пандемия уби 
над 248 000 души по света и 
30 милиона американци за-

губиха работата си като вторична после-
дица в борбата с Covid-19, а цифрите се 
покачват с всеки изминал ден. И въпре-
ки това фондовият пазар в САЩ току-що 
приключи най-добрия си месец от цяло 
едно поколение, пише Асошиейтед прес.

Макар съвсем определено да е див, 
Уолстрийт е и съвкупност от инвестито-
ри, които непрекъснато гледат напред, 
определяйки цените на акциите в даде-
ния момент въз основа на очакванията 
си за корпоративните печалби и иконо-
миката през следващите едно или две 
тримесечия.

От февруари до март инвеститорите 
тласнаха Стандард енд Пуърс 500 с бли-
зо 34% надолу, залагайки, че броят на 
безработните ще експлодира и иконо-
миката ще изпадне в рецесия. След това 
през април, когато мрачните икономи-
чески данни оправдаха страховете им, 
инвеститорите, тъкмо обратното, погле-
днаха с оптимизъм към бъдещето.

Стандард енд Пуърс 500 е скочил с над 
26%, откакто удари минимум на 23 март, 
през седмицата, в която правителството 
отчете, че рекорден брой американци са 
кандидатствали за помощи при безрабо-
тица - близо 6,9 милиона.

Когато клиенти се обаждат напосле-
дък във Villere & Co., компания за инвес-
тиционни консултации в Ню Орлиънс, те 
обикновено започват с един и същ въ-
прос, изтъква Санди Вилер, портфейлен 
мениджър във фирмата.

„Те питат:

Няма ли да изпаднем 
в рецесия?

разказва той. „Аз казвам: Да, но фондови-
ят пазар вече е преминал през рецесия-
та и сега излиза от рецесията“.

Ето някои от причините пазарът да 
предпочете да погледне напред:

- Управлението за федерален резерв 
(УФР) се притече на помощ, отново.

Известна поговорка на Уолстрийт гла-
си: „Не се съревновавайте с УФР. Цен-
тралната банка прави всичко по силите 
си, за да подкрепи икономиката - от на-
маляване на лихвите почти до нула до 
безпрецедентното обещание да купува 
дори по-рисковите корпоративни об-
лигации. С всичко това се цели да бъде 
подсигурена достатъчно ликвидност за 
гладкото функциониране на кредитни-
те пазари и предотвратяването на резки 
ценови колебания.

Инвеститорите твърдят, че това е ели-

минирало най-лошия сценарий за па-
зарите: крах, напомнящ за финансовата 
криза от 2008 година. Дори и дълбоко 
разединен, Конгресът се обедини, за да 
изпрати трилиони долари в икономи-
ката с надеждата да запълни пропастта, 
зейнала със затварянето на бизнесите.

- Инфекциите стабилизираха темпа си 
на растеж в някои райони, а се задава и 
отваряне.

В тежко засегнатия щат Ню Йорк бро-
ят на хоспитализациите заради вируса 
се върна на равнището си от преди ме-
сец, след като в средата на април достиг-
на пик.

Някои щати в страната очертаха пла-
нове за постепенно смекчаване на огра-
ниченията, въведени, за да забавят раз-
пространението на вируса. Начело е 
Джорджия, която вече позволи на фри-
зьорските салони, спортните зали и коз-
метичните центрове да отворят отново.

„Това преди всичко е здравна криза, 
така че всяка тенденция на подобрение 
е добра, даже да е скрита в наистина 
ужасни цифри за човешки загуби“, казва 
Нела Ричардсън, инвестиционен стратег 
в Edward Jones.

- Дори ужасните икономически данни 
съдържат обнадеждаващи признаци.

Джо Сейдъл, икономист по капитало-
вите пазари в J.P. Morgan Private Bank, 
е забелязал, че повечето от работните 
места, изгубени през март, са под фор-
мата на временен принудителен отпуск, 
а не са загуби за постоянно.

„Това в известен смисъл 
е всяко зло за добро“

твърди той. „Знаем, че безработицата ще 
скочи. Когато погледнете под повърх-
ността на безработицата, можете да пре-
цените доколко е временна“, допълва 
икономистът.

Историята показва, че акциите обик-
новено поемат отново нагоре, дори ико-
номиката все още да върви надолу. За 
Стандард енд Пуърс 500 е типично да 
започне да се покачва четири месеца 
и половина преди икономиката да уда-
ри дъното при рецесия, според Линдзи 
Бел, главен инвестиционен стратег в Ally 
Invest.

Спомнете си Голямата рецесия: Коти-
ровките започнаха най-дългата в исто-
рията възходяща поредица през март 
2009 година, когато корпоративните пе-
чалби все още спадаха и освобождава-
нето на персонал продължаваше. Равни-
щето на безработицата удари максимум 

чак седем месеца по-късно.
Mного професионални инвеститори 

обаче са скептично настроени към се-
гашното покачване, като се има пред-
вид, че има голяма несигурност още кол-
ко ще продължи рецесията.

Ако настане втора вълна на зараза, 
бизнесът може да затвори отново също 
толкова бързо, колкото и отвори. Акци-
ите вече не са евтини след силното си 
движение напоследък. Остават и опасе-
нията от дефолт на компании, след като 
заради широко отвореното кранче на 
кредитирането се натрупаха неизплате-
ни облигации за 9,6 трилиона долара.

Фондовият пазар освен това има не-
особено успешен опит в прогнозиране-
то на края на рецесиите, защото е пред-
сказал девет от последните пет рецесии, 
както някога саркастично отбеляза из-
вестният икономист Пол Самюелсън.

След като достигна минимум през но-
ември 2008 година, малко след фалита на 
Lehman Brothers по време на финансова-
та криза, Стандард енд Пуърс 500 приба-
ви над 24% за около седем седмици. Този 
скок обаче се оказа илюзорен и пазарът 
отново отстъпи, потъвайки с близо 28%, 
преди най-накрая да удари дъното през 
март (2009 година - бел. прев.).

Сляп ли е Уолстрийт? 
Или гледа надалече
X30 милиона американци загубиха работата си, а фондовият 

пазар приключи най-добрия си месец от цяло едно поколение

https://cabinetleader.com/
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Само един заразен  
от Covid-19 в Китай

Китай съобщи във вторник само за 
един нов случай на заразяване 
с коронавируса и нито един по-

чинал. Единственият нов случай е бил 
„внесен“ от чужбина. Той е бил устано-
вен в Шанхай. Общият брой на „внос-
ните“ случаи в Китай е 1676. От тях 325 
души остават на лечение, 1351 са оздра-
вели и нито един не е починал. Общият 
брой на заразените с новия коронави-
рус в Китай е 82 881. 77 853 души са оздравели. Броят на починалите остава 4633.

Ким Чен Ун с юбилеен  
медал от Путин

Президентът на Русия Владимир 
Путин награди севернокорей-
ския лидер Ким Чен Ун с юбилей-

ния медал „75 години от Победата във 
Великата Отечествена война“. Наградата 
идва дни след публичната поява на ли-
дера на Пхенян на фона на спекулации-
те за здравето и живота му. В съобщени-
ето за отличието се казва, че Ким Чен Ун 

е награден за големия си личен принос за увековечаване паметта на загиналите 
и погребаните в КНДР съветски граждани, както и за проявената грижа за съх-
раняването на гробовете и мемориалите на съветските воини в Северна Корея.

Във Франция - случай на 
коронавирус от декември
Френска болница извърши повто-

рен анализ на проби от пациенти 
с пневмония и откри, че е лекува-

ла пациент с Covid-19 още на 27 декем-
ври, близо месец преди френското пра-
вителство да съобщи за първите случаи. 
Ив Коен, началник на отделението по 
реанимация в две парижки болници, за-
яви пред телевизия Бе Еф Ем, че учените 
са извършили повторен анализ на пробите от 24 пациенти, лекувани в периода 
декември 2019 - януари 2020 г. Пробата на един от тях, взета на 27 декември, е 
била положителна, съобщи той.

ЕК събра €7,4 млрд. за ваксина 
срещу Covid-19

Европейската комисия съобщи, че е 
успяла да събере 7,4 от очаквани-
те 7,5 милиарда евро за фонда за 

разработка на ваксина и лечение срещу 
Covid-19. На онлайн конференция за на-
биране на средства за коронавирусна-
та ваксина ЕК отпусна 1,4 млрд. евро за 
тази цел. Генералният секретар на ООН 

Антониу Гутериш уточни, че светът ще има нужда от поне около 40 милиарда 
евро, за да намери решение срещу новата болест. България също участва в об-
щите усилия с вноска от 100 хиляди евро.

Над 6000 заразени с 
коронавирус за ден в Бразилия
Бразилия регистрира повече от 6600 

нови случая на заразяване с коро-
навируса и над 290 починали в рам-

ките на денонощие. Министерството на 
здравеопазването съобщи за 6633 реги-
стрирани заразени и 296 смъртни случая 
във вторник. С това общият брой на по-
твърдените случаи на заразата в Брази-
лия достигна 107 780, а този на починали-
те - 7321. Най-тежка е ситуацията в щата Сао Пауло и едноименната му столица. В 
региона има повече от 32 000 регистрирани заразени и над 2600 починали.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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АНДРЮ ХЕЙ
Ройтерс

З
а пръв път Дейвид Елиът си по-
мислил да застреля лос, за да 
помогне за изхранването на 
семейството и приятелите си, 
през януари, когато САЩ съоб-

щиха за първия случай на новия корона-
вирус.

Елиът, който е административен ръ-
ководител на спешното звено в болница 
„Холи крос“ в Таос, Ню Мексико, открай 
време искал да ходи на лов за едър ди-
веч, и в условията на разпространяваща 
се пандемия изглежда нямало по-подхо-
дящ момент да се опита да напълни фри-
зера си с най-крехко месо от животно, 
отглеждано в естествена среда.

И така, за пръв път през живота си, 
въпреки че нямал пушка и дори не бил 
ловувал големи животни, той подал за-
явление за годишно разрешително за от-
стрел на лосове в Ню Мексико.

В условията на спряла работа на ня-
кои американски месопреработвател-
ни предприятия заради заболяване на 
работници, пораждащо опасения от де-
фицити, при условие, че хората разпола-
гат с повече свободно време, а вероятно 
и с по-малко пари заради затваряне на 
предприятия и съкращения на работе-
щи, Елиът е сред растящия брой амери-
канци, които се обръщат към лова, за да 
си набавят храна, според щатски данни и 
ловни групи...

Ловни и риболовни агенции от Мине-
сота до Ню Мексико съобщиха тази про-
лет за увеличаване на продажбите на 
разрешителни за лов или за заявленията 
за тях, или и двете.

През първата седмица на сезона в Ин-
диана има 28-процентен скок на про-
дажбите на разрешителни за отстрел на 
пуйки, тъй като ловците вероятно имат 
повече време да излязат в горите, каза 
Марти Бенсън, говорител на щатския де-
партамент по природни ресурси.

Производителите на огнестрелни оръ-
жия

съобщиха за ръст 
в продажбите

а ФБР извърши през март 3,74 милиона 
проверки на лица, желаещи да притежа-
ват оръжие, което е месечен рекорд.

Това става след намаление от 225 000 
в броя на ловците между 2016 и 2020 г., 
въз основа на данни за разрешителни на 
американската Служба за риба и диви 
животни. Това е спад от 2 процента, тъй 
като по-малко млади хора се занимават с 
тази дейност, казват застъпници на лова.

Ханк Форестър от Дружеството за ка-
чествено управление на популацията 
от елени ("Куолити диър мениджмънт 
асосиейшън"- Quality Deer Management 
Association) очаква активизиране, тъй 
като през март и април мнозина амери-
канци са видели за пръв път празни ра-
фтове за месо в магазините за хранител-
ни стоки.

„Хората започват да обмислят как да 
разчитат на себе си и откъде да дойде 

храната им“, каза Форестър от групата за 
проучване на лова и обучение на ловци. 
„Всички сме родени ловци“.

„Умствено прочистване“
Учителите Брайън ван Невъл и Натани-

ъл Еванс стават в 4 часа сутринта, за да 
се опитат да бъдат първите, отишли в го-
рата около Таос на лов за диви пуйки.

Еванс, който е преподавател в средно 
училище, тази година е видял много по-
вече хора, които дебнат мъжките птици 
(goblers).

Той е и градски съветник и не ловува 
само за храна, но и за да прочисти ума 
си в период, когато ръководи мерките на 
Таос срещу пандемията, а води и онлайн 
занятия.

„За мене беше изключително важно да 
съм в състояние да изляза сред приро-
дата и някак да прочистя ума си и просто 
да изляза на въздух. Наистина трябва да 
си на терен, да си тих и да слушаш“, каза 
38-годишният Еванс, който през април е 
застрелял 7,7-килограмова птица.

Някои щати като Вашингтон и Или-

нойс затвориха щатските землища, до-
като вирусът се разпространяваше, като 
подтикнаха Националната асоциация 
на притежателите на огнестрелни оръ-
жия (National Ri�e Association) да лобира 
пред губернаторите да ги оставят отво-
рени и да позволят на хората да ловуват 
за храна.

Между 25 март и 26 април високопос-
тавени представители във Вашингтон са 
издали 10 акта за бракониерство, срав-
нени с три за същия период на предход-
ната година, съобщи департаментът за 
риба и дива животни.

„Добра идея“
42-годишната Нина Стафърд - строи-

телен предприемач от Файетвил, щата 
Джорджия, е убила първия си елен през 
януари. Тя описва преживяното като 
„възбуждащо, вълнуващо и изпълнено с 
угризения заради елена“.

„Коронавирусът ме накара единстве-
но да поискам да бъда там и да продъл-
жавам да върша това, за да не усещам 
това чувство на паника откъде ще наба-

вя следващото си ядене“, каза Стафърд, 
която освен това отглежда плодове и зе-
ленчуци.

Безспорно, наличните животински 
видове като дивата пуйка могат да из-
държат на наплива на ловци. Еколози-
те от Фонда за защита на дивата приро-
да Майкъл Чембърлейн и Брет Колиър 
се опасяват, че намаляването на същест-
вуващата популация от диви пуйки ще е 
по-рязко тази пролет.

Ловците на диви пуйки в управлявани 
от департамента райони в щата Джор-
джия са се увеличили с 47% тази годи-
на, в сравнение с 2019 г., докато птици-
те, убити през първите 23 дни на сезона, 
са се увеличили с 26 на сто, въпреки лип-
сата на скорошно увеличение в броя на 
птиците. Еколозите написаха това в съв-
местен доклад с университета в Джор-
джия и щатския университет в Луизиана, 
като цитираха предварителни данни на 
щатския департамент по природни ре-
сурси.

Не всички щати са отчели увеличава-
не на заявленията за разрешителни за 
лов, като

в Калифорния и 
Флорида има спад

Все пак едър дивеч като елените нае-
сен може да се окаже подложен на схо-
ден натиск, тъй като ловците имат по-
вече време да оползотворят докрай 
„лимита за отстрелян дивеч“, който в слу-
чая с Джорджия е 12 животни, казаха 
еколозите.

Ловът на лосове в повечето щати е 
ограничен до едно животно на ловец, 
който получава разрешително в годиш-
на лотария.

Елиът не вижда негативи в това да пла-
ти 60 долара за билет, който би му позво-
лил да получи близо 91 килограма месо, 
ако намери женски лос.

„Не е заради това, което в момента 
става по света. Честно казано, не печеля 
толкова пари, така че това е просто до-
бра идея“, каза Елиът.

От Минесота до Ню Мексико: 
На лов заради липса на месо
XНякои американци се запасяват с ловни пушки в опит да изхранват семействата си
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К
ървава трагедия накара Мон-
реал да настръхне преди ня-
колко дни. Майка наръга с 
нож двете си дъщери, на 5 г. 
и на 11 г., в жилището им ве-

черта на 25 април. По-голямото моми-
ченце издъхва малко по-късно същата 
вечер. По-малкото е стабилизирано и е 
в болница.

34-годишната жена е подведена под 
отговорност за въоръженото нападе-
ние срещу децата й. Тя е и официално 
обвинена в безпрецедентното убий-
ство. В момента майката е в болница 
заради раните, които сама си е нане-
сла в горната част на тялото.

Кървавата драма се разиграла в 
квартал Вилeрай малко след 18 часа. 
Франсис Кантен, който също живее в 
квартала, бил на джогинг, когато забе-
лязал две полицейски коли пред една 
от сградите. Малко по-късно на улица-
та изтичал мъж, който бил изпаднал в 
шок. „Той плачеше и викаше:

Тя уби децата ми, тя наръга 
момичетата ми

те са мъртви“, разказа свидетелят пред 

La Presse.
Над десет полицаи били на мястото 

на инцидента, малко по-късно прис-
тигнали и линейки.

55-годишният мъж сега е съсипан и 
стои неотлъчно до леглото на оцеля-
лото момиченце.

Според съседите само бащата и две-
те деца са живеели в сградата, където е 

станал инцидентът.
Близки на семейството пък разка-

заха, че двойката се разделила преди 
около три години и че бащата и майка-
та си поделили грижата за децата.

Във вечерта на кървавата драма ро-
дителите били решили да организират 
обща вечеря с децата. В един момент 
майката и бащата излезли навън, за да 

се карат. Малко по-късно майката вля-
зла в апартамента и извършила жесто-
кото нападение над децата си.

Властите обявиха, че социални ра-
ботници ще обиколят квартала врата 
по врата, за да предложат психологи-
ческа помощ на съседите, които имат 
нужда.

Когато майката се възстанови от ра-
ните си, тя

ще бъде прехвърлена 
в затворническо 
помещение

където ще чака съдебните процедури, 
определени за средата на май. Според 
адвоката й все още е твърде рано за 
психиатрична оценка.

Защитничката Шарл Бенмуйял обяс-
ни, че в следващите дни ще потърси 
контакт с клиентката си и ще очаква да 
разбере какви са били мотивите й.

Майка наръга децата си в 
Монреал, едното почина
XМомиченце на 11 години е мъртво, друго на 5 е стабилизирано

Снимкa: La Presse canadienne

Снимкa: Radio Canada

https://ordtrans.com/
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Б
ългарин, обвинен в извърш-
ването на зверско убийство 
в Португалия, бе задържан 
при опит да избяга от страна-
та в Испания. Той бил спипан 

малко преди да пресече пеша граница-
та, въпреки че му е била наложена огра-
ничителна мярка да не напуска района, 
в който живее.

Христо Пеев бе арестуван още мина-
лата седмица за смъртта на Айрис Абас 
в градчето Иданха Нова. 62-годишната 
швейцарка, която живеела от десети-
летия в Португалия, била открита на 17 
април съсечена и изгорена от съседи. 
Градчето се намира на 17 км от Испания, 
а Айрис, която на младини била хипар-
ка, и го избрала, за да води свободен и 
природосъобразен начин на живот.

Швейцарката бързо става любимка на 
местната общност, сред която се ползва 
с любов и уважение, личи от постовете 
на потресени от убийството й жители 
на града. Те са в шок, след като разби-
рат, че Айрис е прободена многократно 
с нож, а след това тялото й запалено в 
навес до къщата й, разказва „България 
днес“.

На зловещата находка се натъкнал 
съсед, който прескочил оградата, след 
като децата на Айрис го помолили

да проверят къде 
е майка им

защото нямат връзка с нея. Комшията 
се натъкнал на кървава картина в имо-
та. Там имало следи от скорошно клане 
на овца. В леген били извадени сърце-
то и вътрешностите на животното, но от 
стопанката нямало следа. Съседът ре-
шил да огледа двора и под навеса, кой-
то бил любимо място за отдих на Айрис, 
и така се натъкнал на обгорели човеш-
ки останки. Докато човекът се опомни 
от шока и се обади на ченгетата, Хрис-
то избягал. Той е задържан с брадва в 
ръка същия ден на 3,5 км от мястото на 
клането. Според информации в местна-
та преса Пеев е признал за убийството, 
но е освободен от ареста. Причината за 
това е, че не е готова ДНК експертиза. 
Резултатът от нея трябва да докаже, че 
овъгленото тяло е на Айрис.

Първоначално българинът е освобо-
ден от съдията, който преценил, че не 
разполага с доказателства, че Пеев е 

ръгал с нож жертвата си, преди да за-
пали тялото й, съобщават португалски 
сайтове. След това по настояване на 

прокуратурата Христо бил настанен в 
здравен институт за психично болни.

Лекарите преценили, 
че е добре

и го преместили в друго лечебно заве-
дение, от което бил освободен. В след-
ващите три дни никой не знаел къде е 
заподозреният, докато не бил спипан на 
границата с Испания. Предположения-
та са, че този път Христо Пеев няма да 
бъде пуснат от полицейския арест.

Шокиращата история е тема на порту-
галските медии от момента на разкри-
ването на престъплението. Някои от тях 
представят Христо и Айрис като интим-
на двойка. Това категорично отричат 
трите деца на жертвата - син и две дъ-
щери, които живеят в Швейцария.

„Майка ни беше човек с голямо сър-
це. Но той започна да става агресивен 
и тя се уплаши. Ние, нейните деца, се 
обадихме в полицията, но не направи-
ха нищо, затова помолихме приятели да 
отидат до къщата и те намериха изгоре-
лите човешки останки“, казва синът на 
убитата жена.

Децата на Айрис са възмутени от 
действията на правосъдните власти. На-
следниците на погубената хипарка под-
чертават факта, че е игнорирано призна-
нието за убийството на Пеев. Подценени 
са и данните от съседи, които твърдят, 
че Айрис е била подложена на

физическо насилие 
от страна на българина

Повече светлина за връзката меж-
ду Айрис и Христо хвърля дъщерята на 
убитата - Кая - пред швейцарското изда-
ние laregione.

„Майка ни се страхуваше от заплаши-
телното поведение на този мъж. Някол-
ко пъти се обаждахме в полицията. Този 
имот в Иданха Нова беше раят за май-
ка ни. Там тя беше заобиколена от при-
родата, която обичаше, и животни“, раз-
казва Кая. По думите на дъщерята майка 
й предоставила подслон на бездомния 
33-годишен българин, който в замяна 
вършел разни работи във фермата.

Португалия задържа българин, 
избягал след зверско убийство

XХристо Пеев убил и изгорил 62-годишната швейцарка Айрис Абас

Двамата се познавали от няколко го-
дини, преди Айрис да предложи под-
слон на Христо. Първите проблеми 
между тях били през миналата есен, ко-
гато българинът станал агресивен. Кая 
пътувала до Португалия и успяла да из-
вади Христо от дома на майка си. Зака-
рала го на 100 км от града. С помощта 
на полицията успяла да го свали от ко-
лата си и го оставила там. През февруа-
ри Пеев отново се появил във ферма-
та на Айрис и я помолил да го приюти. 
В следващите седмици благодетелката 

на бездомника отново била подложена 
на заплахи и насилие. Няколко дни пре-
ди Великден Пеев откраднал ключове-
те и мобилния телефон на Айрис, за да 
не могат децата й да се свържат с нея. 
Последното съобщение от Айрис ней-
ната дъщеря получава на 16 април. С 
него възрастната жена информира де-
тето си, че е добре, но да й се обади, ко-
гато може. Опитите на дъщерите да се 
свържат с майка си по-късно остават 
без успех. Предполага се, че същия ден, 
16 април, Айрис е заклана и изгорена.

Фаталното приятелство
Айрис Абас и обвиненият в убийството й Христо Пеев.

Мястото, където са открити овъглените останки от тялото на швейцарката.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Б
ългарската журналистка Боря-
на Джамбазова е част от еки-
па, направил разследването 
за действията на руските тай-
ни служби по света, което до-

несе награда „Пулицър“ 
за международна жур-
налистика на „Ню Йорк 
таймс“. Победителите 
бяха обявени късно в по-
неделник вечер българ-
ско време.

Вестник „Ню Йорк 
таймс“ спечели най-мно-
го награди тази тази го-
дина. Изданието бе от-
личено с общо три 
„Пулицър“-а: в категори-
ята за разследваща жур-
налистика бе отличена 
поредицата на Браън Ро-
зентал, посветена на ус-
ловията, в които работят 
таксиметровите шофьори в Ню Йорк, мно-
го от които са били принудени да сключат 
заеми при заробващи условия; в катего-
рията най-добра коментарна рубрика на-
градата отиде при Никол Хана-Джоунс за 
есето й „1619“, посветено на робството и 
на приноса на чернокожите за американ-
ската история; а в категорията „междуна-
родна журналистика“ победител е екипът, 
разработил поредицата „Скритата вой-
на на Путин“, посветена на действията на 
руските тайни служби в няколко държави 
по света – Украйна, Мадагаскар, България, 
Либия, Централноафриканската републи-
ка.

Част от този екип е и 
Боряна Джамбазова

с нейния принос за журналистическо-
то разследване на българска територия. 
През декември миналата година „Ню 
Йорк таймс“ пише за връзката на руски-
те тайни служби с опита за отравяне на 
българския бизнесмен Емилиян Гебрев. 
Автор на материала е журналистът Май-
къл Шуорц, който работи заедно с Боря-
на Джамбазова при отразяването на те-
мата в София.

Боряна Джамбазова е член на Управи-
телния съвет на АЕЖ – България и жур-
налист на свободна практика. Започва да 
работи като репортер през 2005 г., като 
пише както за български, така и за чужди 
медии. Оттогава отразява широк кръг от 
теми – от актуални политически и иконо-
мически събития до социални въпроси и 
проблеми, свързани с човешките права. 
Нейни материали са публикувани в New 
York Times, Economist и Politico Europe. За-

вършила е бакалавърска степен по жур-
налистика в Софийския университет и 
магистратура по нови медии в New York 
University като стипендиант на програма 
„Фулбрайт“.

Журналистическо разследване на New 
York Times за отравянето на оръжейния 
търговец Емилиян Гебрев е част от мате-
риалите, за които изданието получи най-
престижната награда за журналистика.

Тя е за серия от текстове, разобличава-

щи международните операции на режи-
ма на руския президент Владимир Путин. 
Журналистите на Times са репортерства-
ли от Украйна, Мадагаскар, България, Ли-
бия и Централноафриканска република.

Част от наградените текстове са

за отравянето на 
оръжейния търговец 
Емилиян Гебрев

Техен автор е Михаел Шуърц, който е 
специалист по Русия. Той събира инфор-
мацията по текстовете с помощта на бъл-
гарския журналист Боряна Джамбазова, 
която работи с New York Times от няколко 
години.

Текстовете, публикувани през октом-
ври и декември 2019 година, дават пълна 
картина на дейността на руското военно 
разузнаване (ГРУ) и отношението му към 
опита за отравяне на Гебрев през 2015 го-
дина, както и няколко други случая в Ев-
ропа, сред които и отравянето на бив-
шия руски агент Сергей Скрипал в Лондон 
през март 2018 г.

Разследването за опита за убийство Ге-
брев, сина му и служител на „Дунарит“, 
което прокуратурата започва през 2015 
година, е водено мудно, а малко след това 
– спряно. Работата по случая е възобнове-
на след международен натиск и след пуб-
ликациите от януари 2019 г.

Тогавашният главен прокурор Сотир 
Цацаров, който не криеше близостта си 
с руския главен прокурор Юрий Чайка, 
първоначално лансира версията, че в са-
латата, която е ял Гебрев във вечерта на 
отравянето, е имало пестициди.

Чак след оттеглянето на Цацаров като 
главен прокурор в края на 2019 година от 
държавното обвинение потвърдиха име-
ната на трима от участвалите в атента-
та срещу Гебрев, посочени от Bellingcat и 
New York Times. През януари тази година 
прокуратурата обвини задочно тримата 
руски граждани, за които има данни, че са 
агенти на ГРУ.

Българка в екипа, спечелил 
„Пулицър“ за „Ню Йорк таймс“

XБоряна Джамбазова работи по разследването за 
отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев

http://www.bulstate.com/
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Т
я е смела и много търпелива, а 
на това я е научило морето. Го-
дини наред Ина Димитрова се 
хвърля в дълбоките му води 
и това й дава възможност да 

покори световни върхове, макар и под 
морската повърхност. Днес освен свето-
вен рекордьор по гмуркане, българката 
е и един от известните подводни моде-
ли, който работи със световноизвестни 
фотографи и е още един повод светът да 
научи за България.

Ина е родена в Благоевград, където 
завършва гимназия с профил „Изобра-
зително изкуство“, а след това се пос-
вещава на архитектурата, която освен в 
България, изучава и във Франция. Имен-
но в студентските години Ина открива 
своята голяма страст – гмуркането.

„Чувството да си под водата не мога да 
сравня с нито едно преживяване, което 
друг спорт или активност може да ти 
даде“, разказва Ина пред „Вдъхновени-
те“.

Любопитен факт е, че младата бъл-
гарка започва кариерата си в отдела по 
гмуркане на Френския чуждестранен 
легион. По-късно завършва курсове за 
водолазен инструктор – страст, която се 
превръща в професия, и споделя, че со-
лените води дават много: „Водата толко-
ва много ме е променила и аз не мога да 
дефинирам само едно нещо, на което ме 
е научила“.

Тя обаче споделя, че морето е стихия, 
а към стихиите е необходимо да се отна-
сяме с необходимия респект: „Трябва да 
знаем, че

в подводния свят 
ние винаги сме на гости

Т.е. всичко там е перфектно - не тряб-
ва да добавяме, нито да взимаме.

Никога няма да принадлежим към 
морето, ние принадлежим на сушата и 
трябва да се отнасяме с уважение към 

него“.
Може би именно заради отношение-

то към водата на 14.07.2015 г. Ина Дими-
трова достига дълбочина от 201 метра, с 
което поставя световен рекорд за гмур-
кане за жени в открити морски води. А 
дали я е било страх? „Страхът е една гра-
ница, която ние самите си поставяме“, 
отговаря Ина.

След като покорява този връх, тя за-
почва да работи със световноизвест-
ния артист Христо Явашев - Кристо. Тя е 
в основата на неговия проект в Италия 
на езерото Изео - „Плаващи кейове“, и 
„Мастааба“в Хайд парк - Лондон.

В тези проекти Ина е имала главна 
роля, както за направата им, така и в ло-
гистиката и организацията.

Не й е чуждо и позирането пред каме-
ра. Както всичко останало в живота оба-
че, за Ина да застане пред обектива не е 
достатъчно – тя позира там, където е във 
вихъра си – под водата.

Самата тя ръководи клубове по гмур-
кане в България и Малта, организатор е 
на световното първенство по фрийдай-
винг на закрито в Бургас през 2020 г., 
инициатор е на благотворителни иници-
ативи за деца с увреждания и хора със 
зависимости.

Зад всичките й успехи обаче има един 
ключ – търпението. „Здравата психика 
или по-скоро устойчивата е изключи-
телно важна във всяка дейност от нашия 
живот“, разказва Ина и допълва: „И хора-
та, които искат да достигнат нещо по-ве-
лико, трябва да са готови да минат през 
едни и същи прости и досадни процеду-
ри стотици, дори хиляди пъти. Няма как 
да се събудиш днес и утре да си велик!“

Ина вярва, че нищо не може да пока-
же истината за хората така добре, както 
морската стихия: „За да опознаеш няко-
го, трябва да го видиш в критична ситу-
ация.

Морето е много 
свързващ елемент

и там в критична ситуация можеш да 
разбереш хората и кой какъв е“.

Дори когато приема формата на вода-

та и се слива с нея, Ина носи в себе си 
една твърда нотка на решителност, осо-
бено когато прави планове за бъдеще-

то и казва: „Думата „мечти“ използвам в 
текстовете, които пиша. В реалния жи-
вот мечтите ги наричам „визии“.

Ина Димитрова – красота 
на 200 метра под водата
XСтрахът е една граница, която ние самите си поставяме, казва един от известните подводни модели

Снимки: Instagram

https://emarkov.kw.com/
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Първият проблем с карантината е, че 
не можеш да свикнеш. Вторият, че из-
веднъж започваш да свикваш. Но има и 
трети проблем: какво правим, когато от-
крехнем вратата и установим, че светът е 
станал по-страшен от затвора на стаята?

Да започнем с първия, с трудното 
свикване днес. В тези дни изпитвам осо-
бен дефицит, който за себе си съм фор-
мулирал като „глад за лица". Не ми е за 
първи път. По време на казармата бях 
граничар, забит някъде на българо-гръц-
ката граница с още 15 войника, в ничия-
та земя на нищото. Всяка поява на друг 
човек в този участък е инцидент, враже 
тяло, престъпило границата. Дълги сед-
мици и месеци изолация, знаехме всич-
ко един за друг, бяхме започнали да си 
омръзваме до смърт. Веднъж месечно 
имаш ден отпуск. Ставах рано сутринта и 
хващах пътя до най-близкото миниатюр-
но градче, с един площад, едно кафене 
и една кръчма. Сядах в кафенето и гле-
дах лица на хора. Лица на цивилни хора, 
както им викахме тогава. Просто гледах. 
Имах нужда от лица.

Сега като че ли с всички налични ме-
дии, през Скайп и Вайбър, лицата са ни 
осигурени. Но не е същото. Гледат ми се 
и ми се говори с истински лица, с трииз-
мерни хора, които можеш да пипнеш и 
прегърнеш.

Ами ако всичко свърши, а ние вече сме 
се отучили да говорим и прегръщаме 
триизмерни хора, от плът и кръв? Пред-
ставете си такава сцена. Вървиш по ули-
цата, карантината е свършила, все още 
интуитивно заобикаляш хората, леко се 
дистанцираш и внезапно срещу теб вър-
ви приятел, когото не си виждал от месе-
ци. Приближавате и не знаеш - осмелява-
те ли се да се прегърнете, подавате ли си 
ръка като в света от вчера или застава-
те автоматично на два метра и се усмих-
вате неловко. Има време за прегръщане 
и време за въздържане от прегръщане, 
казва Еклесиастът. Въпросът е: като мине 
едното и дойде другото време, ще се 
прегърнем ли отново с лекота - или пре-
гръдката ще е изчезнал жест.

Страхът е физическо усещане, а тяло-
то има собствена памет. Чупил съм и два-
та си крака и помня как прохождах всеки 
път отново, от нулата. Пета, стъпало, пръ-
сти, пета, стъпало, пръсти. Единият крак 
пред другия, но не с цялата тежест. Изва-
ди страха от тялото, викаше зад мен са-
нитарят, ходи. Лесно е да се каже „стани 
и ходи". Затова, като си със счупен крак, 
започват да те изправят още на втория 

ден. Да не забрави тялото, че може да 
стои право.

Вече трябва да започнем или дори да 
сме започнали да се готвим за света на-
вън. Да прохождаме в главите си. Да про-
играем онази ситуация, в която срещаме 
приятел навън. Да приготвим лицето си 
за всяко срещнато лице, както пише Ели-
ът. Да започнем постепенно разговора за 
други неща. Защото и с криза се свиква, 
това ние го знаем добре. И с отнета сво-
бода се свиква, даже може да е по-уют-
но. А и страх лозе пази, както казват тук. 
Хубави лозя сме отгледали от страха си.

Няма да е чудно, ако след две-три го-
дини всичко сега ни изглежда като един 
не толкова мрачен ленив следобед. И 
няма да е чудно, ако поискаме да се вър-
нем обратно. Както някои днес искат да 
се върнат в миналото. Там винаги е по-
сигурно, макар че бродят предимно при-
зраци.

Добрата новина е, че един ден това 
ще свърши, ние ще отворим леко вра-
тата, ще потъркаме очи, ще ни се за-
вие леко свят от света и ще излезем. Но 
има и лоша новина. Твърде възможно е 
веднага да усетим, че отсега нататък ще 
бъде по-зле дори от стоенето по стаите. 
И сами да поискаме да се върнем обра-
тно в тях, с райбера отвътре. Да, каранти-
ната, от която излизаме, може да се ока-
же по-светлият период. Светът поне още 
е бил цял. На пауза, но цял. На легло, но в 
съзнание. Затова: да се върнем в спокой-
ствието на стаите.

А дали в тази тишина на големите гра-
дове вече не се готвят утрешните бун-
тове на отчаянието, на безработицата, 
глада, инфлацията? Дали тези дни не се 
ражда един нов корона-пролетариат? 
И кой знае дали някъде някой не пише 
вече новите манифести. Всъщност, в ка-
къв свят, в каква система искаме да жи-
веем после? Мислим ли за това или оце-
ляването сега е всичко, което искаме, а 
другото - както дойде?

Старият свят се разпада - тази фраза 
е от арсенала на лявата пропаганда. Но 
ако мислим, че при този разпад ще има 
победители и победени, печеливши и 
губещи, значи мислим още в овехтяла-
та логика на същия този стар свят. При 
такъв разпад, както ни учи физиката, се 
отделя огромна помитаща енергия. Раз-
лични неща можеш да направиш с така-
ва енергия. Да вдигнеш с нейна помощ 
живота от развалините или да я овладе-
ят някакви нови националпопулисти и 
да влезем в познати исторически сюже-
ти от ХХ век.

Въпросът не се отнася само до поли-
тици и икономисти. Само икономически 
растеж няма да ни спаси - напротив, тък-
мо той ни доведе дотук. Влизаме в нещо, 
за което ще ни трябва цялата експерти-
за на човечеството, цялата философия и 
култура. Включително нашият позабра-
вен опит на хора от Източна Европа, ми-
нали през две различни системи за един 
човешки живот.

Истинското масово тестване тепърва 
започва.

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

А ако след 
карантината стане 
още по-страшно

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

„Всички усещаме, че 
Бойко Борисов, който носи 
отговорността, много мисли 
за следващите избори. Ако 
ползваме пак тази метафора 
с чука и танца, той много 
предизборно започна да 
танцува.“

Евродепутатът Радан Кънев 
в коментар за мерките на 

правителството срещу 
коронавируса

„Утре ще изляза навън 
с колата, ще сваля 
прозореца и ще вдишам 
въздуха, пълен с Ковид-19.“

Мадона, след като 
съобщи новината, че след 

тест се е оказало, че е 
изградила антитела срещу 

коронавируса

„Всяка сутрин сме тук в 7.00 часа, докато некои 
тулупи спат до обед и после ми пишат постове и 
ми задават въпроси... Без заплата го правя това. 
Без събота, без неделя. Без заплата.“

Премиерът Бойко Борисов коментира критиките 
към работата на правителството и на 

Националния щаб за борба с коронавируса

„Ние сме в последната фаза на комунизма. 
И при комунизма нямаше такова - да 
лежиш вкъщи и да получаваш заплата.“
Зам.-председателят на Народното събрание 
и лидер на НФСБ Валери Симеонов коментира 

мерките срещу коронавируса

„Доживяхме да видим кучетата да 
разхождат хора с намордници.“

Бившият депутат от СДС Иван Сотиров 
в коментар на разрешените разходки на 

кучета в парка

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


С
кандалите във Ватикана не 
спират. Започва се от пра-
не на пари, финансиране на 
филми с гей оргии и нарко-
тици и се стига до изчезна-

ли хора. Именно последното дамгосва 
Светия престол в масовия печат по све-
та.

Само преди дни съдия от Ватикана 
прекрати разследването на стар слу-
чай на изчезнало момиче. Стар, но по-
казателен как действа Ватикана. Кога-
то може да се намери нещо, което 
да развали имиджа на Църк-
вата, то се прекратява.

Така се случва и с раз-
следването за изчез-
налата през горещата 
лятна вечер на 1983-
а Емануела Орлан-
ди.

1 5 - г о д и ш н о т о 
дете взима флейта-
та си, излиза от се-
мейния дом и отива 
на урок в базилика-
та „Сант Аполинаре“. 
Никой след това оба-
че не я вижда повече. 
Въпреки че това става зад 
огромните стени на Вати-
кана, а Емануела е дъщеря на 
виден чиновник – Ерколе. Един от 

най-близките хора на папа Йоан-Павел 
Втори.

По-големият й брат Пиетро днес връ-
ща лентата назад към очарователното 
им детство: огромните градини на Вати-
кана били детската им площадка, а папа 
Йоан-Павел Втори спирал и разговарял 
с младежите, които се забавлявали на 
грижливо оформената поляна.

„Смятахме, че се намираме на най-
сигурното място в света“, казва мъжът, 
който днес е на 60 г.

Това, което се е случило с Емануела 
на 22 юни 1983-а, е

мистерия, която 
вълнува италианците

повече от три десетилетия, а също така 
вдъхновява теории на конспирацията, 
свързани с кого ли не - от мафиоти през 

международни терористи до най-висо-
копоставените служители във Ватика-
на. Пиетро Орланди проследява и про-
верява всичко, което може да доведе 
до разплитането на 36-годишната мис-
терия – какво се е случило с любимата 
му сестра. Допреди дни той се надявал 
да открие отговора в малко гробище, 
само на няколко метра от мястото, къ-
дето майка му Мария продължава да 
живее и днес - зад ватиканските стени.

Там се крият и тайните. Именно съдия 
от Ватикана решава, че няма какво по-
вече да се направи за откриването на 
Емануела – жива или мъртва. Последна-
та крачка, която се прави, е да се раз-
копаят два антични гроба. И то – заради 
анонимно писмо със заглавие – вижте 
накъде сочи ръката на ангела. В ката-
комбите, изградени през 19-и век оба-

че, не се открива нищо. Дори телата на 
две кралски особи, които е трябвало да 
са положени там. И така Ватикана реша-
ва – делото трябва да се прекрати.

Съдебното решение „затваря една от 
главите по този печален случай, по кой-
то властите на Ватикана от самото нача-
ло оказаха пълно съдействие“, се каз-
ва в изявлението. Особено съдействие 
обаче няма.

Две години по-рано скандал с мирис 
на много пари разтресе отново Ватика-
на. Съмнения за незаконни финансо-
ви и имотни сделки от страна на висо-
копоставени представители налегнаха 
прокуратурата на Светия престол, коя-
то тръгна по следите им, опитвайки се 
да стигне до мозъците на операцията.

Според седмичника „Еспресо“, кой-
то първи съобщи за скандала, става 
въпрос за незаконно извършени опе-
рации за купуване на имоти от някои 
служби на Държавния секретариат. Из-
ползвани били дори пари от дарения на 
богомолци от цял свят.

Двама високопоставени представи-
тели и трима служители на Ватикана 
вече

са отстранени временно 
от работа

за да не се пречи на следствието. Сред 
тях са монсеньор Мауро Карлино, шеф 
на службата за информация и докумен-
тация на Държавния секретариат на 
Светия престол, и Томазо ди Руца, ди-
ректор на Службата за финансова ин-
формация и на ватиканската държава. 
Освен тях са заподозрени за незаконни 
действия и служители от протокола и от 
административната служба на Държав-
ния секретариат.

За разследването във Ватикана се 
разбра на 1 септември, когато започ-
на претърсване на офисите на пър-
ва секция на Държавния секретариат 
и на Службата за финансова информа-
ция. Изземване на документи, електро-
ника, компютри - подобни действия не 
са били виждани никога зад стените на 
Светия престол.

Пари, приготвени за благотворител-
ност пък, се оказват в сметката на про-
дуценти на филм за Елтън Джон.

Над един милион евро от парите на 
Ватикана са отишли в бюджета на фил-
ма на певеца „Рокетмен“, който съдър-
жа откровени сцени с гей секс и дроги-
ране, съобщава италианското издание 
Corriere della Sera.

Разкритието става, след като папа 
Франциск нарежда проверка на фи-
нансите на Светия престол. Така се раз-
бира, че Ватикана, през малтийски ин-
вестиционен фонд, е дал общо над 4,5 
милиона долара на две големи загла-
вия, които излязоха преди месеци – 
„Мъже в черно 4“ и „Рокетмен“.

Сол в раната на Ватикана се добавя от 
обстоятелството, че парите, използвани 
за финансиране на филми, по принцип 
били предназначени за благотворител-
ност и „добри дела“.

Особено проблемно за Църквата е 
съдържанието на „Рокетмен“, който раз-
казва за изпълнения с хомосексуални 
оргии и наркотични вечери живот на 
попзвездата сър Елтън Джон.

Филмът, показан по-рано през годи-
ната и в България, получи положителни 

рецензии в специализирани LGBT ме-
дии, защото съдържал „най-реалистич-
ния гей секс, показван на екран". Това, 
разбира се, влиза в остро

противоречие с учението 
на Католическата църква

Преди разкритията папа Франциск 
публично обяви, че е притеснен от 
„модната хомосексуалност“, и заяви, че 
в Католическата църква няма място за 
свещеници гейове.

Преди години Католическата църк-
ва беше замесена и в грандиозен пе-
дофилски скандал след разкрития за 
системно сексуално посегателство над 
деца от близо 3000 свещеници, про-
дължило десетилетия и прикривано 
от някои от най-могъщите фигури във 
Ватикана. Разследванията доведоха до 
множество публикации, арести, дела, 
присъди и официални извинения от 
Светия престол.
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Бившият американски кардинал 
Тиодор Маккарик, който беше ар-
хиепископ и почетен архиепис-

коп на Вашингтон и който през февру-
ари бе лишен от Католическата църква 
от духовен сан заради сексуално посе-
гателство над юноша през 70-те годи-
ни на миналия век, е платил за близо 
20 години общо над 600 000 долара на 
църковни представители във Ватикана, 
сред които и двама папи, пише в. „Ва-
шингтон пост“, цитиран от Франс прес.

Според вестника Маккарик, който 
стана първият лишен от сан кардинал 
заради педофилския скандал в Като-
лическата църква, е известен с дейно-

то си участие в набирането на средства 
за църквата. Близък до папата епископ 
отива на съд, подозират го в сексуални 
престъпления срещу мъже.

„Вашингтон пост“, който се позова-
ва на представители на Католическата 
църква и е проучил архиви за финансо-
вите транзакции, посочва, че от 2001 г. 
насам Маккарик

е прехвърлил над 600 000 
долара на духовници

служители на Ватикана, папски съветни-
ци и на папите Йоан-Павел Втори и Бене-
дикт Шестнадесети.

Някои от тези над 100 „получатели“ 

били пряко натоварени със задачата да 
разследват обвиненията в сексуални по-
сегателства, отправени срещу Маккарик. 
Йоан-Павел Втори е получил 90 000 до-
лара, а Бенедикт Шестнадесети – 291 000 
долара, пише изданието. Във Вашинг-
тон Маккарик е разполагал със специа-
лен фонд, чрез който е събирал и разда-
вал пари, без да му е упражняван особен 
контрол.

Засега говорители на Ватикана не са 
коментирали информациите. „Вашинг-
тон пост“ отбелязва, че парите може да 
са били преведени после на благотвори-
телни дружества.

Тези подаръци никога не са влияли на 

решенията на кардинала в качеството 
му на член на Светия престол, заяви го-
ворител на кардинал Леонардо Сандри, 
за когото се съобщава, че е получил 6500 
долара от Маккарик през първите 10 го-
дини на този век.

През август 2018 г. италианският архи-
епископ Карло Мария Вигано хвърли ис-
тинска медийна бомба, като обвини папа 
Франциск, че дълго време държал в тай-
на подозренията срещу Маккарик, кой-
то беше отстранен малко преди това от 
поста си след конкретни обвинения за 
сексуална агресия. Впоследствие папата 
обяви обстойно разследване на ватикан-
ските архиви.
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Емануела Орланди 

XСветият престол работи с пари на мафията, закрива разследвания и финансира филми с гей сцени

Разследващите отвориха два гроба, в които се предполагаше, че е положено тялото на Орланди.

Снимка: БГНЕС

Скандалите във Ватикана: Изчезнали 
хора, пране на пари и секс

На втори март архивите на папа 
Пий XII, познат като „папата на 
Хитлер“, бяха отворени от Вати-

кана. Малко по-късно, заради корона-
вируса, те отново бяха затворени, а уче-
ните, които трябваше да ги изследват, 
бяха принудени да сдържат интереса 
си още няколко месеца. Но в краткото 
време, в което имаше достъп до архи-
вите, група германски учени успяват да 
прегледат няколко писма. И достигат до 
първото фрапиращо откритие. Оказ-
ва се, че папа Пий XII е знаел за изби-
ването на евреите, но е криел тази ин-
формация от Америка, пишат от The 
Washington Post. Пий XII е глава на Ри-
мокатолическата църква от 1939 до 
1958 г. Много еврейски групи и исто-
рици са на мнение, че папата е запазил 
мълчание за холокоста и не е направил 
достатъчно, за да спаси човешки живо-
ти. Неговите последователи обаче са на 
друго мнение - според тях той е използ-
вал мълчалива дипломация, но е оку-
ражавал религиозните групи да крият 
евреите от нацистите. Но Хюберт Волф 
и екипът му от учени откриват доку-
менти, които са извадени от 11-томно-
то проучване на йезуитите за холокоста 
преди четири десетилетия, очевидно 
за да бъде защитен Пий XII и неговият 
имидж. През септември 1942 г. амери-
кански дипломат предава на Ватикана 
секретен доклад, изготвен от Еврейска-
та агенция, който документира

масовото убийство на 
около 100 хил. евреи

от Варшавското гето. В него се казва 
също, че около 50 хил. евреи са били 
убити в Лвов в окупирана от Германия 
Украйна. САЩ искат да знаят дали Вати-
кана може да потвърди информацията 
в доклада чрез източниците си сред ка-
толиците. Ватикана обаче е категори-
чен - не може. Но в тази една седмица, в 
която архивът е отворен, Волф открива 
бележка, която не просто потвърждава, 
че папа Пий XII е прочел доклада, но и 
документи, независими от него, в кои-
то Ватикана два пъти потвърждава за 
убийствата на евреи. Едно от писмата е 
от украинския гръцко-католически ар-
хиепископ на Андрей Шептицки. Месец 
преди Америка да поиска обяснение 

от Ватикана, той пише до папата за 200 
хил. евреи станали жертва на „откро-
вената дяволска“ германска окупация 
в Украйна. В друго писмо италиански 
бизнесмен на име Малвеци разказал на 
монсеньор Джовани Батиста Монтини, 
бъдещия папа Павел VI, за „невероят-
ното клане“ на евреи, което е видял по 
време на посещението си във Варшава. 
Монтини веднага докладва това на своя 
началник, държавния секретар на Вати-
кана кардинал Луиджи Маглионе.

По време на своето управление пък 
папа Бенедикт заяви, че Пий XII е живял 
„геройски“ и направи крачка към обя-
вяването му за светец. Но светец ли е 
наистина или нацист под прикритието 
на Църквата? Ще стане ясно едва когато 
коронавирусът се оттегли от Италия, а 
Ватикана отвори архивите отново.

Пий XII - „папата на Хитлер“

Снимка: АП/БТА
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 в цифри

см е диаметърът на най-
голямото парче градушка, 
установено от учените. То 
е паднало преди две години 
в Аржентина. Тогава едрата 

градушка е помляла гъсто 
населения град Вила Карлос 

Пас. Друго парче от същата 
гръмотевична буря е с дължи-

на 18 см. То е заснето от местната 
жителка Виктория Друета, която го 

е видяла да се разбива.

3 72-
първи имена ще има детето на бри-
танския премиер Борис Джонсън и 
годеницата му Кари Саймъндс. Мом-
ченцето ще се казва Уилфред Лори 
Никълъс. Имената не са избрани слу-
чайно. Уилфред се е казвал дядото на 
Борис Джонсън, а Лори е дядото на 
Кари. Третото име е в чест на доктори-
те Ник Прайс и Ник Харт, които мина-
лия месец са спасили живота на Борис 
Джонсън.

4,8 
по Рихтер разлюля Пловдивско в петък по обяд. Епицентърът на земетресе-
нието е бил между село Калояново и град Раковски, на 18 км от Пловдив. Дъл-
бочината на труса е била на три километра. Той е бил усетен в цяла България, 
десетки трусове бяха регистрирани след първото земетресение. Няма данни за 
сериозни щети и пострадали.

23,7 

годишен пенсионер ста-
на най-възрастният човек, 

прекосявал някога Атланти-
ческия океан сам с гребна 

лодка. Британецът Греъм Уол-
търс акостира на 2 май на ка-
рибския остров Антигуа, три 
месеца след като потегли от 

Канарските острови с лодката 
си, която е направил в гради-

ната си преди 22 години.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Е
дин от най-богатите хора в Нор-
вегия се оказа в ареста по по-
дозрение, че е убил жена си. 
Том Хаген е известен на всич-
ки в страната, макар и да гледа 

да страни от медиите. Той е собственик и 
основател на електрическата компания 
Elkraft, а притежанията му от недвижими 
имоти включват голям дял в популярен 
ски курорт. Местно бизнес списание оце-
нява богатството му на около 200 млн. 
долара.

Тези дни той влезе в центъра на медий-
ния интерес, след като полицията в Осло 
обяви, че е арестувала Хаген, докато оти-
вал на работа. Съпругата му, Ан-Елизабет 
Хаген, е в неизвестност от почти две го-
дини, а най-новите теории на полицията 
са, че тя е убита... от мъжа си.

Това бележи сериозен обрат в раз-
следването по случая, тъй като доскоро 
се смяташе, че Ан-Елизабет е отвлечена и

за нея е 
поискан откуп

През октомври 2018 г. по неизвестни 
причини г-жа Хаген изчезва от семейна-
та им къща, която се намира в тихо пред-
градие на Осло. Оттогава насам никой не 
я е виждал, разказва историята webcafe.

За първи път случаят е обявен публич-
но от полицията през януари следваща-
та година с молба за обществено съдей-
ствие. Първите предположения са, че 
жената е била отвлечена, тъй като раз-
следващите откриват следи от борба в 
банята на дома й.

Освен това е намерена и бележка, с 
която се иска откуп за живота й в размер 
на 10 млн. долара в криптовалута. Тази 
версия също се подкрепяла от перио-
дични контакти с похитителите посред-
ством различни чат платформи.

Но дали наистина тя е отвлечена, или 
бележката е само опит разследването да 
бъде отклонено от следите на друго, по-
страшно престъпление - убийство.

След като полицията стига до задъне-
на улица по случая с отвличането, те се 
обръщат именно към тази възможност - 
Ан-Елизабет Хаген да е убита, а тялото й 

все още да е скрито от света.
През юни 2019 г. разследващите започ-

ват

преоценка на 
доказателствата

по случая, с които разполагат, като този 
втори поглед започва да пробужда съм-
ненията им за истинността на подкупа. 
Нещо повече - те смятат, че бележката с 
искането на парите е оставена само за да 
ги отклони от правилната следа.

Така Том Хаген се превръща в основен 

заподозрян в деянието. И след месеци 
на допълнително разследване тази сед-
мица той беше задържан от полицията.

Властите засега не са представили 
ясни доказателства, които да подкрепят 
теорията им, но по думите на говорител 
на полицията в Осло по случая „има сле-
ди от ясно, предумишлено насочване в 
грешна посока“.

Затова и все още не е съвсем ясно под 
каква форма е арестуван Хаген - като из-
вършител, поръчител или съучастник в 
престъплението.

Самият той отрича обвиненията си, 
като това става ясно от изявлението на 
адвоката му Свейн Холдън пред норвеж-
кия вестник VG.

„Трудно е той да бъде обвинен в нещо, 
с което няма нищо общо“, казва Холдън 
след посещението си в полицейското уп-
равление, където Хаген е задържан, до-
като полицията претърсва дома, колата 
и офиса му за доказателства.

Заподозреният бизнесмен също има 
теория - изчезването на съпругата му 
е свързано с нападение срещу самия 
него.

Органите на реда се надяват да откри-
ят тялото на съпругата му, тъй като това 
ще помогне за отговора на въпроса дали 
и други хора са замесени в престъплени-
ето.

Полицията навлиза в „нова, интензив-
на фаза“ на „взискателното разследване“, 
което е в „много ранен етап“, казва про-
курорът Есе Кюстад Ериксон. Възможно е 
в бъдеще задържаните да станат повече 
заради съмнение в съучастничество, до-
пълва тя.

Прокуратурата иска Хаген да бъде ос-
тавен в ареста поне още четири седми-
ци, докато трае разследването по случая.

Случаят провокира широко обществе-
но обсъждане и събуди съмнения в хо-
рата, че задължителното публично опо-
вестяване на данъчните декларации в 
Норвегия може да превърне по-богати-
те в цел.

XКак един бизнесмен в Норвегия се оказа в ареста за смъртта на жена си

Историята е на челните места в медиите в Норвегия. 
Снимкa: Youtube

Отвлечена или убита? За смъртта 
на една богаташка съпруга

Полицията прави обиск на къщата на семейство Хаген. 

Снимкa: в. Der Landbote

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

П
арфюмът е нещо повече от 
мирис. Той е украшение, ак-
сесоар, повод за радост и 
доза добро настроение. Ко-
гато успеем да го съчетаем с 

всичко на нас и около нас, той придобива 
неземна сила. Затова, съветват специали-
стите, трябва да подходим към избора му 
със същата сериозност, с която избира-
ме роклята си например. И ако роклята 
може да повлияе на това как ви виждат 
хората около вас, то парфюмът ще повли-
яе на това как се чувстват хората около 
вас. Ето няколко аромата за пролетта, съ-
брани от ELLE.

Пролетна класика
Пролетта е поводът търсенето на цвет-

ни аромати с деликатни плодови нотки 
винаги да расте. Може би това се дължи 
на желанието на много от нас да дойде 
по-скоро топлият сезон, защото когато 
ухаете на цветя, дори и хладната пролет 
изглежда по-топла и слънчева. Следвай-
ки тази тенденция за пролетния сезон, 
парфюмните гиганти обикновено ни рад-
ват с освежаващи цветни аромати.

Но според статистиката на онлайн ма-
газините за парфюми, търсенето нара-
ства не само за флоралните аромати. 
Често в този период нивото на продаж-
бите на продукти с цитрусови и ориен-
талски миризми расте. Например арома-
тът Calvin Klein Euphoria съчетава нотки 
на махагон, кехлибар, мускус и виолетка 

като ненадминат класик на пролетния се-
зон.

Ароматните тенденции 
от пролетта

През пролетта парфюмеристите под-
чертават естествеността и натуралност-
та. Не са планирани остри и наситени 
миризми, вместо тях ще има леки аро-
мати, базирани на миризмата на зелена 
трева, гори след дъжд, цитрусови и про-
летни цветя. Най-добрите парфюмерий-

ни къщи и тази година ще ни радват с 
аромати с доминиращи нотки на лимон, 
лайм, лимонова трева, иланг-иланг, пачу-
ли, евкалипт, бергамот, лотос и жасмин.

Сред вече известните аромати, мод-
ните тенденции на пролетта съответ-
стват на популярния пар-
фюм Paco Rabanne 
Olympéa. Парфю-
меристите из-
браха топ 
нотите на 
О л и м п и я : 
зелена ман-
д а р и н а , 
д ж и н д ж и -
фил и во-
ден жасмин, 
основата се 
състои от аро-
мат на кашми-
рово дърво и 
сандалово дърво, а 
сърцевините са ванилия 
и сол. Този устойчив аромат се счита за 
идеален за прехода от зимния към лет-
ния парфюм.

Друг любим аромат, който съответства 
на пролетните тенденции, е Kenzo World. 
Тази миризма се счита за въплъщение на 
радостта от живота и оптимизма, което 
е особено полезно през пролетта. Пър-
вото впечатление на Kenzo World е съз-
дадено от първоначалната нотка на мед-
ната круша с бергамот, след което се 
разкриват тонове на божур, розов и ба-
демов цвят, редуващи се с нотки на сан-

далово дърво, ванилия и виолетово. Ми-
ризмата е свежа и естествена.

Пролетни тенденции 
при мъжете

В света на мъжката мода най-популяр-
ните аромати от пролетта са добре по-
знатите парфюми от Каролина Ерера, 
Джорджо Армани, Долче и Габана, Вер-
саче и Диор. Може би това се дължи на 
факта, че повечето мъже не са склонни 
да променят често миризмите. Но мно-
го скоро силният пол ще трябва да се от-
каже от наситените зимни парфюми и да 
премине към по-леки и по-естествени 
пролетно-летни аромати.

Мъжкият парфюм Versace Eros е чу-
десна алтернатива на любимата ви зим-
на миризма. Versace Eros е богат, но лек, 
свеж и съблазнителен, ще бъде оптимал-
ното допълнение към образа на уверен 
и силен човек. Първите нотки са ободря-
ващи лимон, ябълка и мента, сърдечни 
тонове - зърна от здравец и тонка, пос-
ледвани от мек шлейф от ванилов мъх и 
кедър.

Нетривиална парфюмерия
Модата за естествени миризми пораж-

да необичайна тенденция в парфюме-
рията — парфюми с аромата на всичко. 
Експерименталните парфюмери пра-
вят парфюми с мирис на мокър асфалт, 

мъгла, сутрин в планината, ябъл-
ков пай, сладък пипер, зеле-

ни домати, мащерка, полеви 
маргаритки и стотици раз-

лични аромати. Такива 
миризми едва ли са под-
ходящи за всеки ден, но 
ако искате да се откроя-
вате и да сте интересни 
– въоръжете се с тях.

Ако не искате да екс-
периментирате с аромат-

ни композиции, но наис-
тина искате свеж пролетен 

парфюм, обърнете внимание 
на Downtown High Line от ниша 

Bond No. 9. Downtown High Line — зе-
лен и цветен аромат, който е напълно съ-
образен с модните тенденциите.

Запознаването с аромата започва с 
леки нотки на трева и ревен, след което 
сърдечната нотка - лале, зюмбюл, роза 
и цвят мандарина, последният тон - мек 
дъб. Освен вкусна свежа миризма тази 
ароматна вода Bond No. 9 има друг голям 
плюс - счита се за подходяща както за 
мъже, така и за жени, което ни позволя-
ва да се откажем от обичайната рамка и 
ограничения, за да се насладим на след-
ващата пролет с нов аромат.

Парфюмът 
и пролетта: 
Популярните 
ароматиароматиароматиароматиаромати
Естествени, леки и цветни са ароматите на сезона
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina.nikolova@bg-voice.com

С
лънцето блести по-ярко от-
всякога и чака търпеливо да 
свалим всички маски и огра-
ничения. Когато това стане, 
със сигурност ще имаме нуж-

да от чифт слънчеви очила, с които да 
погледнем към него и да му се зарадва-
ме както никога досега. А дотогава мо-
жем да видим кои ще са модерните очи-
ла на това лято и да изберем своите.

В актуалните тенденции преоблада-
ват очилата с големи стъкла. Формите 
пък са както класически кръглите, така 
и по-необичайни предложения, вдъхно-
вени от абстракцията или геометрия-
та. Не липсват и малките слънчеви очи-
ла, които са по-скоро моден аксесоар, 
отколкото практично допълнение към 
стила.

Очила с големи стъкла 
и дебели рамки

Очилата с големи стъкла предпазват 
много добре очите в горещите слънче-
ви дни. За лято 2020 един от най-акту-
алните модели е този с дебели рамки. 
Те изглеждат малко по-грубовато, но се 
открояват и с тях няма как да остане-
те незабелязани. При формата вижда-
ме както класически кръгли и квадрат-
ни, така и форми, които са нещо средно 
между двете.

Очила с кръгли стъкла 
и ретро излъчване

Ако обичате ретро излъчването, ще се 
зарадвате да чуете, че очилата с кръгли 
стъкла са много модерни това лято. Пре-

обладават моделите с цветна рамка и 
тъмни стъкла, обясняват от rozali. Прос-
то добавете кокетно шалче на шията и 
имате идеалната ретро елегантна визия.

Очила със стъкла 
с преливащи цветове

Интересна тенденция при стъклата 
за очила са тези с преливащи цветове. 

Виждаме ги както в по-светли, така и в 
по-тъмни тонове.

Авиаторски 
очила

Авиаторските очила са сред класиче-
ските модели, които са винаги актуални. 
Затова не е изненада, че отново са част 
от тенденциите за лятото. Авиаторските 
очила чудесно допълват по-елегантна 
визия. Единственият им недостатък е, че 
не подхождат на всяка форма на лицето.

Очила с малки стъкла
Още един актуален модел с ретро из-

лъчване - слънчевите очила с издълже-
ни малки стъкла. Те определено няма 
да предпазят от слънцето, а са по-ско-
ро моден аксесоар. При някои модели 
стъклата са по-скоро правоъгълни, до-
като при други виждаме съчетание меж-
ду правоъгълник и „котешко око“.

Очила със стъкла 
с необичайни форми

Една от по-необичайните тенденции 
при слънчевите очила са моделите, чи-
ито стъкла са с необичайна форма на 
лицето. Някои от тях са вдъхновени от 
различни геометрични форми, докато 
други са по-скоро абстрактни.

Очила със стъкла 
„котешко око“

Елегантни и малко необичайни, слън-
чевите очила със стъкла „котешко око“ 
категорично няма да се харесат на все-
ки, но пък са сред топ тенденциите за 
лято 2020. Разнообразието при формите 
е голямо - има и по-грубовати и заостре-
ни, както и по-семпли и овални.

Очилата на лято 2020: 
Големи, цветни, необичайни

Сред моделите, които ще бъдат на 
мода, са и такива с ретро излъчване

Снимки: Pixabay, Freepick, Rozali
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Доскоро кадрите с неиденти-
фицирани летящи обекти бяха 
стриктно пазени от широката 
публика, а когато се появява-
ха, над тях веднага се спуска-

ше мистерия – истина ли са или не. Ви-
наги се намираше и някой официален 
източник, който да каже, че изображе-
нията не са автентични или че няма дан-
ни подобни обекти да са били засичани.

Сега обаче Пентагонът реши да раз-
секрети най-официално видео на НЛО. 
И то не едно, а цели три. И така 2020-та 
стана още по-невероятна.

Две от видеата бяха публикувани от 
„Ню Йорк таймс“ през 2017-а заедно с 
интервюта на някои от

пилотите, които 
са ги заснели

Третото видео бе качено в мрежата 
малко по-късно от To the Stars Academy 

of Arts and Science – изследователска 
група, занимаваща се с НЛО и основа-
на от Том Делондж, бившият певец на 
Blink-182.

Да, случвало се е и преди Министер-
ството на отбраната на САЩ да при-
знае за съществуването на неиденти-
фицираните летящи обекти, но никога 
досега те не са били разсекретявани.

„След задълбочен преглед департа-
ментът реши, че разсекретяването на 
видеата не възпрепятства последващи 
разследвания на военни космически ин-
вазии от неидентифицирани въздушни 
феномени“, съобщи говорителят на ми-
нистерството Сю Гоф.

„Въздушните феномени, които наблю-
даваме във видеата, продължават да се 
характеризират като „неидентифицира-
ни“.

Трите видеоклипа, озаглавени „FLIR.
mp4,“ „GOFAST.wmv“ и „GIMBAL.wmv“, мо-

гат да бъдат свалени от сайта Naval Air 
Systems Command.

Видеото от ноември 2004 г., озаглаве-
но FLIR1, показва

обект, преминаващ 
над Тихия океан

То е заснето от вече пенсионирания 
пилот Дейвид Фрейвър. Той коментира, 
че НЛО-то се е движило по необясним за 
него начин. 

„Като го доближих, бързо се отклони 
на юг и изчезна за по-малко от 2 секун-

ди“, споделя той през 2017-а. В начало-
то Фрейвър и колегите му помислили, че 
става дума за хеликоптер, но липсвали 
характерната за него маневреност, как-
то и роторното крило.

Останалите две видеа, които може да 
видите по-долу, показват два инцидента 
от 2015-а край Източното крайбрежие. 

През 2017-а пилотите казват пред „Ню 
Йорк таймс“, че по време на тренировъч-
ните мисии през 2014-а и 2015-а са се на-
тъкнали на множество неидентифици-
рани летящи обекти.

XТрите публикувани клипа показват 
интересни „въздушни феномени“

Разсекретено от Пентагона: 
Да, това е НЛО

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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О
т Apple обявиха, че възнаме-
ряват да направят промени 
в настройките на Face ID на 
iPhone заради масовото из-
ползване на маски на фона 

на пандемията от коронавирус, съобща-
ва CNN. Разработчиците на компанията 
са програмирали системата да опреде-
ля дали потребителят носи маска. В този 
случай Face ID автоматично ще премине 
към отключване с парола. Промяната е в 
последната бета версия на iOS 13.5, а но-
вата функция улеснява отключването на 
iPhone, без да се налага да се сваля маска-
та. Инструментът Face ID няма да отключва 
смартфона, освен ако маската не бъде сва-
лена, но ще направи преминаването

към опцията 
за отключване с парола

значително по-бързо. Предполага се, че 
веднага щом смартфонът „види“ защит-
ния инструмент на лицето на потребителя, 

той ще бъде помолен да активира бутони-
те за въвеждане на паролата с плъзгане на 
пръст по екрана.

Не е ясно кога корекцията ще бъде въ-
ведена, но промяната може да се случи до 

седмици. Apple не коментира новината.
Предстоящата актуализация на iOS 

също ще има нова функция, която разра-
ботчиците на приложения могат да из-
ползват, за да помогнат на потребителите 

на iPhone да бъдат уведомени, ако са влез-
ли в контакт с лице с Covid-19. Това е съв-
местен проект с Google, който ще помогне 
да се проследи разпространението на ви-
руса с помощта на Bluetooth технологията.

Различни технологични компа-
нии, специализирани в продук-
цията на артикули за добаве-

на реалност, намират своята ниша в 
условията на пандемия. Една от тях, 
китайската „Рокид“, разработи умни 
очила, измерващи температурата от 
разстояние.

Фирмата е конструирала новия 
продукт само за два месеца.

Първата партида от 1000 брой-
ки очила Т1 беше закупена от пра-
вителствени служители, училища и 
индустриални паркове.

Новият продукт е оборудван с ин-
фрачервен сензор и камера. Чрез 
тях лицето, което носи очилата, 
може да „види“ температурата на 
околните. Компанията е получила 
финансиране в размер на 1 мили-
ард долара от сингапурски и швей-
царски инвеститори.

Китайските специалисти в момен-
та усъвършенстват продукта, като 
той ще може да разчита няколко те-
лесни температури едновременно. 
По този начин той ще може да бъде 
използван в молове и летища.

Умни очила мерят температурата от разстояние

Apple променя настройките 
за потребители с маски
XFace ID на iPhone ще улеснява отключването, без да се налага свалянето на маската

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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https://axz53.app.goo.gl/radio
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
evstatieva@bg-voice.com

В 
края на май ще се навършат 
шест месеца откакто си оти-
де звездата на българското 
кино Стефан Данаилов. Лам-
бо си тръгна на 27 декември 

след тежка битка с болестта, а липсата 
му остава все така забележима. Остават 
и спомените, съветите, заветите, роли-
те, усмивките...

Тези дни стана ясно какво е наслед-
ството му, но и също, че той се е погри-
жил приживе за гроба си. Предплатил е 
място за 100 години напред до любима-
та си Мария в Боянските гробища. И е по-
ръчал същата сребърна роза и пред него-
вата паметна плоча, както пред нейната. 
Паметникът ще бъде изработен от Геор-
ги Чапкънов, но ще бъде поставен годи-
на след смъртта му. Дотогава всеки, който 
отиде да го почете, може да посади муш-
като - бяло, розово или бронзово - цвят 
на отлежало уиски. „Стефан Данаилов ще 
го хареса... Такова е имало и на терасата 
му“, пише „24 часа“.

Изданието разкрива и какво е завеща-
нието на легендарния актьор. 300 хил. лв. 
той е оставил на сина си Владимир. На до-
ведения си син Росен Цанков и племен-
ницата Росица Обрешкова пък

оставя личния си архив 
и богатата си библиотека

Стефан Данаилов е разпределил на-
следството си приживе със завещание, 
разказаха близките на великия актьор.

Голяма част от наследените от сина 
Владимир пари всъщност са дошли от 
доведения син на Ламбо Росен Цанков. 
Приживе Данаилов му продал половина-
та от апартамента в „Лозенец“ срещу 97 
хил. лв., разказа пред „24 часа“ кинопро-
дуцентът, чийто баща е режисьорът Вили 
Цанков. В жилището Ламбо живееше със 
съпругата си Мария.

Майката на сина му Владимир, актриса-
та Ирен Кривошиева, потвърди, че е по-
лучил наследство.

„Дадохме смъртния акт на Стефан и на 
Росен Цанков да му послужи за доказа-
телство, че е наследник. Синът ми Влади-
мир обаче официално се води като такъв. 
Написа ми пълномощно, но от вас науча-
вам за каква сума става дума - не ми е каз-
вал, не съм и питала. Вече сметките са на 
негово име“, обясни тя. Владимир дошъл 
да си уреди нещата лично. Сега тя движе-
ла делата му, но нещата се забавили зара-
ди карантината.

„Разбира се, знаех, че апартаментът в 
„Лозенец“ е продаден, но никога не е ста-
вало дума за пари“, разказа майката на 
единственото дете на Стефан Данаилов. 
Сега тя е „прикована“ в България - иначе 
живее в САЩ, за да се грижи за възраст-
ната си майка.

Владимир Данаилов също живее в 
САЩ, където в момента учи медицина. 
През 2014 г. той се ожени в Америка за 
приятелката си Виктория.

Стефан Данаилов е имал и

15 декара апетитна земя 
в Родопите

Тя също отива при сина му Владимир, 
самият Росен Цанков призна, че няма 
претенции към нищо от наследството на 
актьора, защото то по право се полага на 
кръвния му наследник. Цанков и Росица 
Обрешкова обмислят да дарят библио-
теката и архива на Данаилов на НАТФИЗ 
или на Националната библиотека, къде-
то да бъде направен фонд в негова памет.

Апартаментът в кв. „Лозенец“ в София, 
който Росен Цанков е изкупил от Дана-
илов, е едно от най-митичните жилища 
в столицата. Той е на нисък етаж в един 
от малкото много високи блокове в тази 
част на града.

Обща площ 145 кв. м, 10 кв. м кабинет - 
пълен с книги и ръкописи на пиеси и сце-
нарии на филми, 15 кв. м спалня и голям 
и светъл хол представлява апартаментът 

на Стефан Данаилов и Мария. Актьорът 
продал своя дял на Росен Цанков преди 
години с условието да остане в жилище-
то, докато е жив.

В този дом Данаилов събирал учени-
ците си – често над 20, когато имунната 
му система рухна след лечението от сар-
ком и беше опасно да не се зарази дори 
от най-лекия грип, но той не се отказа 
да бъде учител. И то строг професор от 
НАТФИЗ. Там се влизаше през малко ан-
тре, а после в голям хол с камина.

Мастера винаги чакаше учениците си

с баница и напитка 
на масата

В театралните среди се говори, че Аня 

Пенчева усилено работи по книга за Лам-
бо и събира богат снимков материал. 
А биографичната книга на самия Дана-
илов „Романът на моя живот“, също бо-
гато илюстрирана и много откровена, се 
продаде в небивал за нашия пазар тираж. 
Всъщност приживе Мастера е имал два 
влога, които в момента наследява синът 
Владимир.

Веднага след кончината на баща си той 
долетя от Америка да уреди делата си в 
България. Баба му – майката на Ирен Кри-
вошиева, е на 90 г. - една от най-възраст-
ните адвокатки у нас, но още работи в 
кантората си. Преди много години дори е 
била кметица на София, а наскоро издаде 
книга с мемоари.

XАктьорът е оставил 300 000 лв. наследство на родния си син Владимир

Владимир Данаилов на сватбата си. 

 Снимка „България днес“

 Снимка: �ashnews

Шест месеца без Ламбо: Спомен 
с мушкато и сребърна роза
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Шофьорът не издържал и попитал:
- Нещо да нямам?
- Съвест нямаш!

  
- От три години не съм шофирала. 

Днес седнах зад волана. Всички ми свир-
кат, святкат с фаровете, махат с ръце... 
Явно съм им липсвала.

  
Кара си един тираджия камиона и гле-

да на пътя стопаджийка. С едната ръка 
маха, с другата държи дамаджанка. Спи-
ра, качва я.

- Ти какво, ракийка ли си носиш?
- Не, бензин.
- Ха, че за какво ти е бензин, като се 

движиш на стоп?
- Знам ви аз вас шофьорите! Още на 

първата горичка и ви свършва бензи-
нът....

  
Един руснак заминал на екскурзия в 

Щатите със своя запорожец.
За нещастие там се повредил двигате-

лят. Закарал колата в сервиза и работни-
ците му обещали, че ще стане готов на 
следващата сутрин.

На сутринта руснакът плаща, качва се 
в колата и тръгва. Запорожецът се дви-
жи 100 метра, спира и тръгва назад. От-
ново се движи 100 метра, спира и пак 
тръгва напред. След като това се повто-
рило няколко пъти, руснакът отишъл в 
сервиза и попитал какво става.

Излязъл механикът и казал:
- Виж какво, всъщност ние му сложи-

хме двигател от чистачките на кадилак...

  
- Днес съм си забравил фаровете свет-

нати. Намирам бележка на чистачките 
с текст: „Фаровете ти светеха, счупих ти 
крушките, за да не ти падне акумулато-
рът". Има и добри хора!

  
- Странни хора са това катаджиите, все 

ме питат пил ли съм? Как пък един не ме 
попита ял ли съм?

Оптимист:
- Катаджиите ми взеха 

книжката.
- А защо си такъв радостен?
- Ми, като ми взеха кръвна 

проба, то алкохолът беше в 
повече, но захарта си е в нор-
мата!

  
Мъж на средна възраст си 

седял в крайпътно заведе-
ние, когато влезли трима рокери. Пър-
вият отишъл при мъжа и угасил фаса си 
в чинията му. Вторият се изплюл в мля-
кото му. Накрая третият съборил обяда 
му на пода. Без да каже нито дума, мъ-
жът станал и си излязъл.

- Тоя не беше никакъв мъж, а? - пре-
зрително казал единият рокер на серви-
тьорката.

- И за шофьор не го бива - отвърнала 
тя. - Току-що прегази три мотора с ками-
она си.

  
Табела в автосервиз: „Клиентите, кои-

то разбрали за проблема на колата си 
от GOOGLE, моля да се обръщат към BG-
Mama или Facebook!“

  
До какви върхове достигна прогресът 

в автомобилостроенето! Караш си по 
пътя, задремеш за миг и веднага - въз-
главница!

  
Карам си към село и гледам един седи 

до пътя с някаква раница. Дига ми палец, 
аз се усмихнах... Ей, няма нищо по-яко от 
това непознат да ти лайкне колата!

  
- Кире, напускам „Автобусни превози"!
- Що, бе?!
- Шефът всяка вечер ни целува по уст-

ните, за да разбере кой краде нафта...

  
Полицай спира автомобил:
- Господине, защо не сте изчистили 

снега от покрива на колата!? Ще спрете 

рязко, ще падне на предното стъкло и 
ще загубите видимост!

- То аз с тези гуми няма как да спра 
рязко.

  
Шофьор на такси почуква на вратата 

на своя възрастна съседка и с виновен 
глас казва:

- Страшно съм огорчен, госпожо, но 
току-що, на завоя, без да искам, прега-
зих котката ви. Разбира се, готов съм да 
направя всичко...

- Добре - казва старицата - свийте се 
на кълбо до печката и започнете да мър-
кате...

  
Шофьор на автобус печели голяма 

сума от тотото. Журналист го пита:
- Какво ще правите сега?
- Ще си взема един месец отпуска и ще 

вървя пеша...

  
Полицай спира шофьор за проверка:
- Употребили сте алкохол!
- Не съм!
- Очите ви са зачервени!
- Ако ще се обиждаме, на вас пък са ви 

клепнали ушите!

  
Автомонтьор към собственика на по-

вреден автомобил:
- Резервните части, които ми дадохте, 

не стават за вашия автомобил.
- Напълно е възможно, на кръстови-

щето все пак се ударихме три коли.

  
- Пил ли сте?
- Не!
- Дрегерът показва над 2 промила.
- Повреден е, ето ви 200 лева за ре-

монт!

  
На пистата самолет се готви за изли-

тане. Първият пилот се обръща към вто-
рия и го пита:

- Ти взе ли картите?
- Е, как! Две тестета – чисто нови!
- Не, бе, навигационните карти взе ли 

те питам?
- Е, тях ги забравих.
- И сега какво, пак ли ще летим по поп 

купа?

  
Франция, Париж. Една жена спира с 

колата си на червен светофар. Светва 
жълт, зелен, пак червен - колата не по-
мръдва. Приближава се полицай и я 
пита:

- Може би мадам предпочита някакъв 
друг цвят?

  
- Радиокулата вика пилота! Ако ме чу-

вате, разклатете крилата на самолета!
След кратка пауза:
- Пилотът вика кулата! От 10 минути 

съм кацнал, ако ме чувате, разклатете 
кулата!

  
- Мамо, влюбих се.
- Как се казва? Може ли да готви? Как 

изглежда? От добро семейство ли е? 
Какво е завършила? С какво се зани-
мава? Сериозно ли ходите? Защо не ми 
каза досега? Кога ще излизате? Да ти дам 
ли пари?

- Тате, влюбих се.
- В жена?
- Да.
- Хубаво…

  
- Ало, КАТ ли е?
- Да, кажете!
- Тук с колата ударих две кокошки. 

Какво да ги правя?
- Хвърлете ги на банкета, да не пре-

чат на движението и не ни занимавайте 
с глупости!

- Добре де, добре, а с пежото им как-
во да правя?

  
По „Цариградско шосе“ пътува такси. 

На задната седалка седят двама мъже и 
разговарят:

- Представяте ли си, вчера бях в един 
ресторант, и когато келнерът наливаше 
виното, на ръката му нямаше салфетка!

- Не може да бъде... Какви времена на-
стъпиха само... И аз скоро бях в ресто-
рант с дама, и няма да повярвате, но кел-
нерът първо подаде менюто на мен!

Таксиметровият шофьор известно 
време слуша безучастно разговора, на-
края се обръща и пита:

- Момчета, нали ще ме извините, че 
седя с гръб към вас?

  
Диалог в самолет:
- Ало, стюардесата! Искам да се оп-

лача! Винаги когато летя с вашата ави-
окомпания, все ме набутвате на най-га-
дното място - от тази седалка не мога да 
гледам филма, нямам перденце на про-
зореца и не мога да заспя!

- Капитане, стига си мрънкал и се при-
готвяй за кацане...

  
Мъж се готви да лети за първи път със 

самолет, нервничи и разпитва стюарде-
сата:

- Давате ли на всички пътници пара-
шути?

- Не, това не е необходимо.
- Как да не е необходимо? Преди един 

месец плувах на параход и там на всич-
ки пътници дадоха спасителни жилет-
ки, а предполагам, че тези, дето умеят 
да плуват, са повече от тези, които уме-
ят да летят...

  
Катаджия спира кола. Започва да про-

верява всичко – книжка, талон, граж-
данска отговорност, аптечка, пожарога-
сител и т.н.

Виц в снимка

Катаджия към шофьор:

- Защо превишихте 

скоростта?

- Исках да се прибера 

вкъщи по-бързо, преди 

да е подействала водката.

Българско суши
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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/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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ОВЕН
Доста действен период 
ви очаква или поне вие 
ще си го организирате 
така, че да отхвърлите 
колкото се може пове-

че неща. Не се преработвайте прекалено, 
работата никога няма да свърши. Добър 
период за делови срещи, решаване на от-
говорни проблеми, спорт и сериозни за-
нимания във фитнеса. 

ТЕЛЕЦ
Набрали сте инерция и 
не можете да се спрете. 
Дори да няма за какво, 
вие ще намерите тема за 
спор. В крайна сметка ви-

наги има и противоположна гледна точка, 
нали? Все някой трябва да обърне внима-
ние върху това. Благоприятен период за 
бизнес, запознанства и нови увлечения. 

БЛИЗНАЦИ
Период само за празни-
ци и срещи, за колектив-
ни занимания и общува-
не. Използвайте го, за да 
бъдете по-дълго време с 

децата си и с хората, които обичате. Под-
ходящ е също и за творчески занимания, 
ако изобщо ви се прави нещо предимно 
сами. Неочаквана постъпка от ваша стра-
на е възможно да усложни хармоничните 
служебни или семейни отношения.

РАК
Наложително е да пос-
ветите времето си на 
неща, свързани с дома 
и семейството. Не изя-
снявайте отношенията 
си и не влизайте в кон-

фликти. Ще очаквате да разрешите някои 
свои проблеми по един начин, но всичко 
ще се развие съвсем различно. 

ЛЪВ
Ще имате повече неща 
за вършене от вчера. 
Не си мислете, че всич-
ко са оставили на вас, 
просто така се е случи-

ло. Може да сте малко по-раздразнителни 
от обикновено, но да му мислят околни-
те, вие трудно ще промените настроени-
ето си. Като цяло негативната тенденция е 
свързана с неполучени пари или с финан-
совите ви дела. 

ДЕВА
Малко повече разходи 
ще имате днес, но това 
няма да ви е неприят-
но, защото ще са все за 

ваши любими неща. Бъдете внимателни 
на кого какво казвате, защото може да ви 
разберат криво и после дори прошката 
няма да оправи работите. Независимо от 
тези ситуации резултатите ще бъдат бла-
гоприятни за вас. 

ВЕЗНИ
Все още не можете да се 
отърсите от тягостните 
си настроения и пред-
чувствия. Не допускайте 
черни мисли да ви раз-
строят. Проявете уваже-

нието си към по възрастните, но не само 
мислено. Не е нужно да се концентрирате 
в интимните си проблеми. 

СКОРПИОН
Този период може да 
бъде благоприятен за 
вас във всяко едно от-
ношение. Имате въз-
можност да блеснете с 

творческите си способности. Планомер-
ната ви дейност е възнаградена и печал-
бата от това създава хармонични отноше-
ния. Ще сте малко разсеяни и трудно ще 
се занимавате с неща, изискващи посто-
янство. 

СТРЕЛЕЦ
Вълнуващ ден, омаен, не-
търпелив, като балсам 
за вашата вечно търсе-
ща, неспокойна душа. Ня-

как отвътре ще ви гори едно огънче. Готови 
сте да се впуснете в опасни приключения. 
И може би наистина си струва да разчупите 
модела, да направите нещата различно. Ин-
туицията също може да ви помогне. Време 
за активен творчески труд, физическо нато-
варване и нови познанства. 

КОЗИРОГ
Имате куп неща за вър-
шене. Не прекалявайте, 
намерете и малко вре-
ме за себе си, открийте 
красотата на деня в про-
стичките ежедневни ра-

боти, като чаша димящо ароматно кафе, 
примерно. Професионалните ви успехи 
може да доведат до признание и дори до 
издигане в службата. 

ВОДОЛЕЙ
Сериозно разминава-
не между думите и де-
лата ви се наблюдава. 
Изглежда сте давали 
повече обещания, от-

колкото сте в състояние да изпълните. 
Ще трябва да помислите и за някои неиз-
пълнени срокове, хващайте се на работа, 
докато все още ви имат доверие. 

РИБИ
Всичките ви покупки са 
сполучливи, с изключе-
ние на придобиване на 
недвижими имоти. Пре-
карайте вечерта вкъщи 

със семейството си. Добре ще бъде да 
покажете почитта си към семейството, 
направете някой мил жест, ще трогнете 
всички. Откликвайте на призивите за по-
мощ от страна на близките си.

Астрологична прогноза 
6 - 12 май 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/


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

6 - 12 май 2020 г. 45

П
ърво беше момиченцето Ко-
рона Кумар, после пристиг-
на и Ковид Мари – корона-
вирусът не просто промени 
навиците на хората по света, 

но и имената на децата им. В Азия напри-
мер това се превръща в нещо като мода. 
Там всеки ден все повече родители нари-
чат новороденото си бебе с имена, свър-
зани с Covid-19. Очевидно е, че те ще се 
сблъскат с дългосрочните последствия 
от своя избор, пише френското издание 
Le Figaro.

Един от примерите е от Филипини-
те. На 13 април Колин Табеса в град Ба-
колоде родила момиченце. С 23-годиш-
ния баща Джон Тупас решили да изразят 
цялата си благодарност за безпроблем-
ното раждане. „COVID-19 причини огро-
мни страдания по цялата планета“, казал 
Джон Тупас пред агенция AFP. В памет на 
този безпрецедентен период двамата 
родители пожелали тяхната дъ-
щеря да носи „името Ковид-
Мари, което да ни напом-
ня, че COVID ни пощади". 
Няколко седмици по-рано 
същата мисъл възникна-
ла в главите на две млади 
майки в Югоизточна Индия. 
Такава идея им подсказал ле-
кар от болницата, където те ро-
дили децата си. Едното момиченце 
сега се казва Корона Кумар, а другото е 
Корона Кумари.

„Аз им казах, че това може

да привлече вниманието 
към тази болест

и да отстранят предубежденията, които я 
окръжават – си спомня лекарят, цитиран 
от actualno. – За мое голямо удивление те 
се съгласиха“.

Аналогична мисъл се зародила у съ-
пружеска двойка от работници мигранти 
от Североизточна Индия, която се оказа-
ла на хиляди мили от своя дом в Раджа-
стхан. Те решили да нарекат сина си Лок-
даун (lockdown – карантина, изолация). 
„Ние го нарекохме Локдаун в памет на 
всички проблеми, с които се сблъскахме 

в този труден период“, раз-
казал бащата пред медиите. 
„Сега много родители вместо 

да разчитат на календара или 
на свои любими сериали не се 

стесняват да изобретяват име за 
своето дете. Във Франция е малко веро-

ятно да се срещне момиче с име Корона 
или момче на име Ковид. От 1993 г. фран-
цузите могат за новороденото дете да 
регистрират име, което пожелаят. В си-
туацията обаче могат да се намесят слу-
жителите по гражданско състояние и да 
се обърнат към републикански проку-
рор, ако счетат, че името може да нанесе 
щета на интересите на детето.

„По такъв начин правосъдието може 
да наложи вето на имена, свързани с 
пандемията. Така беше направено по от-
ношение на такива имена като Джихад 
(Jihad), като героят от комиксите Титоф 
(Titeuf ) или Гризман Мбапе – сборно име 
в чест на световните футболни шампи-
они на Франция Антоан Гризман и Кили-
ан Мбапе“, обобщава Le Figaro.

XВ Азия все по-често родителите благодарят 
така на коронавируса, че ги е пощадил

Корона, Ковид и Локдаун – новите 
имена на децата

 1. Ноа
 2. Лиъм
 3. Джейкъб
 4. Мейсън
 5. Уилям
 6. Ийтън
 7. Майкъл
 8. Александър
 9. Джеймс
10. Илайджа

 1. Емма
 2. София
 3. Оливия
 4. Изабелла
 5. Ейва
 6. Миа
 7. Абигейл
 8. Емили
 9. Медисън
10. Шарлот

Топ 10 на имената  
за момчета и  
Топ 10 на имената  
за момичета  

Виктория и Александър са двете най-
предпочитани имена за новородени 
през 2019 г., сочат данни на Национал-
ния статистически институт. Новороде-
ните момиченца, носещи най-популяр-
ното име за изминалата година, са 732. 
Второто най-желано момичешко име 
остава Мария – 680, следвано от Никол 
– 596.

Момченцата, родени през 2019 г., но-
сещи името Александър, са 1036. След-
ващите най-предпочитани мъжки имена 
са Георги – 969, и Мартин – 811. От нача-
лото на 21-ви век наред с традиционни-

те имена за България все по-често се из-
бират и имена, които са популярни в цял 
свят - Александър, Мартин, Виктор, Вик-
тория, Никол, София.

В България най-много жени от населе-
нието носят името Мария. Другите най-
често срещани имена са Иванка, Елена, 
Йорданка и Даниела. Георги е името, 
което носят най-много от представите-
лите на мъжкия пол. След това се нареж-
дат Иван, Димитър, Николай и Петър. 
Най-популярните фамилии за 2019 г. са 
Иванови, следвани от Георгиеви, Дими-
трови и Петрови.

Ноа и Емма са любимите имена за бе-
бетата в САЩ през последното десетиле-
тие, показва класация, излязла в края на 
миналата година.

Източник на информацията е амери-
канската Администрация на Социално-
то осигуряване (SSА). Според нея за мом-

четата избор номер 1 на родителите е 
било името Ноа, като най-много с 

това име деца са родени в град 

Джаксън, Мисисипи. Според статистика-
та за едно десетилетие в САЩ са се ро-
дили толкова бебета, наречени Ноа, че 
спокойно могат да напълнят целия град 
Джаксън, който е около 180 хил. души.

За момичетата топ име е Емма. В САЩ 
са се родили толкова много Емми за де-
вет години, че могат да изпълнят град с 
размерите на Ранчо Кукамонга, Кали-
форния (население около 150 хил. души).

Виктория и Александър – 
най-популярни в България

Любимите имена за бебета  
в САЩ - Ноа и Емма

https://www.russianschool.com/
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TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 
Truck Repair в Elgin търси да назначи 
механик на камиони и трейлъри. Опит 
не е задължителен, но е препоръчите-
лен. Много добро заплащане. За повече 
информация - 773-565-8076. №17443

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

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

Chicago + suburbs

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шо-
фьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Dispatchers with Over 15 
years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit every Friday* 
Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 №17587

DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
driver,class A,double-triple,experience 
minimum six months. Single steady 
run,good pay,every weekend at home. 
call:847-877-4745 №17591

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 ин-
фотмация 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

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

РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам ра-
бота за CDL CLASS A Driver. 50% drop 
and hook. Regular accounts. 55c/mile. 
Прибиране всеки уикенд. Богат избор 
на акаунти. Тръгване с натоварено ре-
марке от Чикаго. Възможности за из-
бор на регион - South to Texas, Midwest, 
West, East. Заплащане на седмица. 
2244366441 №17566

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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TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 
опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария.: +359-876-511-784 Viber №16634
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 чес-
то работа в съботите. Текст на 312-919-
8618 №16826

LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 
pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофиори на камиони 
Single and Team c FEDEX,RNL,SIAT .Не-
обходимо е шофиорите да имат Double 
and Triple. Възможност за почивка през 
Уикендите . Коректни отношение ,ди-
ректен депозит само след седмица 
работа . За повече подробности и ин-
формация звъннете на 773-747-0875 
№17585

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

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

ФЛОРИДА

КУПУВАМ ТРАНС ФИРМА, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 33764, Търся да 
купя транспортна фирма работеща със 
2 год. минимум стаж.Предпочитам от 
Флорида. 2396416441 №17517

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 
drivers 0.55 cents per mile with 2 years 
of experience clean record and owner 
operators $5000 to $8000 gross weekly 
call us for more info.Come to work with 
our family team. 9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$, Зипкод 60090, Търся работа 
имам hazmat 1.7 месеца опит интере-
сувам се от 350 на ден за ресет ще го 
договорим 2245512615 №17563

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 60106, Tarsq 
rabota ot doma onlne.Priemam 
predlojeniq na e-mail VsslPvlv@comcast.
net ili text na telefon 773-712-3757. 
№17557

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

GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 
7068889051 №17031

ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Пред-
лагам диспеч услуги за малки транс-
портни фирми и оунър оператори. 
Работя с ДАТ, ТръкСтоп и постоянни 
брокери - 6 години опит. Локално, ре-
гионално, дълги дестинации - според 
вашите възможности и предпочетания. 
7738442025 №17458

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

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Да-
вам стая под наем за жена в Arlington 
Heights, IL 60004. Цена $420, с включе-
ни пералня, сушилня и интернет. (224-
717-9656 ) №17583

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Да-
вам под наем апартамент 2 BDR 2 BAT в 
Arlington Heights ZIP 60005. тел: 847 630 
8884 №17584

TWO BEDROOM ONE BATH
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, Two 
bedroom one bath 2245775615 №17586

СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$, Зипкод 60018, Давам обзаве-
дена стая под наем в Des Plaines. Супер 
локация близо до Малинчо. С ползване 
на кухня. Тел.: 3475894266 №17588

СТАЯ ПОД НАЕМ-MOUNT, 
Цена US$ 550, Зипкод 60056, Здравей-
те, търся съквартирантка за двустаен 
апартамент в Mount Prospect-$550.При 
интерес, звъннете на 224-266-4691, Ма-
рия 2242664691 №17590

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

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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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

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 центъра и до летището и до I-294, 
с включени централен климатик, ото-
пление, 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 без-
платно ползване на пералня, сушил-
ня и интернет. 400$ ph#224-717-9656 
2247179656 №17460

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

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

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-
вам под наем 2bd,1.1 townhouse v 
Scahumburg след основен ремонт със 
� nished basement, 1 car garage,5 мин от 
Wood� eld mall, $1985, Meto 7732160654 
№17008

СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефър-
сън парк. 7735929395 №16952

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-
9656 №16819

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 
стаи под наем в Гленвю 8476300290 
8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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, Профе-
сионални 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, Профе-
сионални 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 имо-
ти .Свържете се с мен ако имате нужда 
от брокер с който да купите , продадете 
или наемете имот Телефон за връзка : 
6693504878 - Ivaylo Balabanov по всяко 
време 6693504878 №17531

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

GPS TRACKERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS 
trackers,Remote start,Starter kills,ELD 
sales and installs 6084660182 №17510

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

IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-
сионално почистване на канализация, 
кухненски мивки, бани. Водопровод-
ни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ услуги по премествания 
- апартаменти, къщи, офиси, антики, 
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъп-
ни цени. 3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 
za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 
4150590 №16788

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village.Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна,сън ,учебни 
занимания и забавления !За повече 
информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

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$, Зипкод 60074, 2006 
Volvo VNL670 1,459,000 miles Good 
condition!Ready to work!Price 
negotiable!Motivated seller! Call Georgi 
773-691-6397 №17582

2015 CASCADIA 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

2007 VOLVO, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , 2007 VOLVO 
VNL, 10 скорости, ръчка - $10,000 2015 
Great Dean Trailer-$18,000 В отлично 
състояние са и в момента работят! 630-
449-8838 - Кръстю №17589

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, Про-
давам запазен Nissan Altima 1998 
за $1200. Колата е на 206,000 мили. 
7739640988 №17368

2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well 
maintained: 950,000 miles,CUMMINS 
engine,on- time oil changes, and regular 
preventative maintenance performed. 
Ready for the road! DRIVEN BY NON-
SMOKER!! Includes inside: Microwave and 
fridge!. Become the lucky owner today! 
CALL NOW! Contact Jimmy @ 872-240-
0067 №17079

08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Про-
давам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, 
много добро състояние. Чисто нови, 
съединител, спирачки, водна помпа. 
Камиона е в движение, 1 250 000мл. 
Цена 12500$, цената може да се комен-
тира. 7737338399 №17047

HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Про-
давам HONDA CIVIC 2002год 1500$.
тел:630 880 4147 или 630 624 2969 
№17005

ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-
лично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи от 
подръжката DYNO TEST може да се на-
прави, мили – 1,320,000 Цена - по дого-
варяне Светлин (708)261-9099 №16629
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Т
айната на дълголетието на бъл-
гарите се крие в киселото мля-
ко. Това заключава в началото 
на миналия век проф. Иля Меч-
ников, който през 1908-а става 

лауреат на Нобеловата награда за меди-
цина. Една година преди това той въвеж-
да хипотезата за положителното влияние 
на някои бактерии в модифицирането на 
чревната микрофлора и заместването на 
вредните бактерии с полезни. Тя поста-
вя началото на множество изследвания 
върху лечебните и профилактични свой-
ства на киселото мляко и лактобацилите.

Малко по-рано, през 1905 година, в 
Женева българският студент по меди-
цина Стамен Григоров открива чудодей-
ната пръчица, „причинител“ на подквас-
ването. В чест на своя откривател и на 
неговата родина България, тя е наречена 
Lactobacillus bulgaricus. Проф. Мечников 
потвърждава откритието на Григоров и 
изгражда теорията си за дълголетието 
именно върху него.

Днес по цял свят можеше 
да има „Антибиотикум 
булгарикум“

През август 1959 година ЦК на БКП ре-
шава да създаде специален научен ин-
ститут за изследване и въвеждане на 
открития в България „антираков антиби-
отик“, който представлява щам на бак-
терията в българското кисело мляко 
Lactobacillus bulgaricus. Институтът е съз-
даден под името „Институт 220“.

За директор на института е назна-
чен д-р Иван Богданов. А (нещатен) нау-
чен ръководител става проф. Петър По-
пхристов. Към решението на ЦК на БКП 
е приложен доклад от д-р Богданов, в 
който се описват резултатите от науч-
ната му работа. Още през 1951-а д-р Бо-
гданов патентова щама с противоту-
морни свойства „Bogdanov patent strain 
tumoronecroticance B-51“ - ATCC 21815, 
накратко наричан LB51® и извлечен от 
киселото мляко.

Именно поради този факт и заради ра-
ботата му по антибиотичните свойства на 

73 щама на „културелни 
течности на различни 
актиномитети 

и други микроорганизми“ д-р Богданов 
става директор на института.

В доклад на д-р Богданов се описват 
лабораторните му опити с мишки с им-
плантирани тумори. При тях излекува-
ните животни са били 50%. Според д-р 
Богданов при останалите животни ле-
чението е започнало твърде късно, до-
зировките са били твърде малки или 
пък туморите са били много големи (15-
20 мм). Наред с противораковите свой-
ства „културелната течност“ е показала и 
много широк антибактериален спектър.

През 1966-а е създаден препарат, пър-
воначално наречен Blastolysin и опре-
делен като гликопептид от клетъчни-
те стени на LB51. През 1967 г. д-р Иван 
Богданов започва прилагането на пе-
рорален препарат. Първоначално той 
носи името „Antibioticum Bulgaricum 

- AB“, след това името му е сменено на 
ANABOL, въпреки че няма нищо общо с 
анаболните хормони.

Въпреки първоначалните отлични ре-
зултати и добрите учени в екипа на ин-
ститута, препаратът не оправдава на-
деждите, които му се възлагат. По-късно 
„Институт 220“ е реорганизиран като На-
учно-производствена лаборатория за 
биологично активни вещества, а в края 
на 1980-те - в държавна фирма „Део-
дан". На пазара са пуснати два препара-
та, съдържащи LB51 - имуномодулатор 
и един от първите пробиотици. А япон-
ската корпорация „Мейджи“ започва да 
използва щама LB51 за производство на 
българско кисело мляко. Д-р Иван Богда-
нов умира през 1988 г. Малко след това 
фирмата се поема от неговия син - д-р 
Асен Богданов, който по-късно я прива-
тизира. Според документ от архива на 
Комисията по досиетата през юли 1988 
г. д-р Асен Богданов е вербуван като аг-
ент на ДС с псевдоним „Коджов". Той е съ-
трудничел на контраразузнаването по 
икономическа линия (ВГУ-ІІ-ІІІ).

Защо не постигат 
желания резултат?

За неуспеха на института по време на 
НРБ се разказват най-различни истории. 
Една от посочваните причини за неус-
пеха са лични конфликти и авторитар-
но отношение към учените, работещи 
в института, както и пренебрегване на 
откритията и теориите на учените с по-
нисък ранг, които работят с по-модерни 
методи. Друга легенда разказва за наме-
са на ДС и СССР в работата на „Институт 
220". Възможно е и в двете да има извест-
на доза истина.

Десетилетия по-късно, през 2010-а, 
учени от Варненския съюз на учените 
пишат: „За съжаление разработката на 
Богданов не е доразвита с новите микро-
биологични методи и технологии, за да 
се постигнат от нея потенциалните въз-

можности.“
Изследвания на киселото мляко са 

правени от много учени и институти в 
България. Дори и военните разработват 
технология, която е била секретна. В на-
чалото на 80-те години военният лекар 
Никола Александров е натоварен със 
задачата да създаде функционална хра-
на, подходяща за космонавтите. На база-
та на неговата разработка, а и на много 
други, 

днес се произвеждат 
пробиотични продукти

съдържащи живи и латентни клетки на 
Lactobacillus Bulgaricus.

Lactobacillus Bulgaricus обаче се из-
ползва не само за лечебни продукти 
или продукти, подпомагащи лечение, 
предназначени за продажби по апте-
ките. Компания, създадена от българи, 
продава в САЩ пресни сокове, в които 
Lactobacillus Bulgaricus се използва за 
консервант. А неотдавна на пазара в Бъл-
гария беше пусната и бира, съдържаща 
Lactobacillus Bulgaricus.

Как от българското кисело 
мляко не стана антибиотик

XДълго време български учени работят над „Антибиотикум 
булгарикум“, в чиято основа е щам, извлечен от киселото мляко

https://bg-voice.com
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Домашни курабии 

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Помагачи. Анатоми. Волеи. Ритер. Камилар. Начин. Си. 
Люк. Здрач. Рекет. Пор. Дижон. Бакали. Вина. Емири. Епик. Подиум. 
Езеро. Лев. Клеро. Марши. Токсини. Кирии. Раи. Еире. Избори. Иес. 
Таверни. Обоз. Ане. Сава. Миома. Ампе- ри. Барби. Роб. Коз. Индекси. 
Интервали. Ара. Ал. Аир. Ори. Проказа. Отк. Кратер. Болид. Авел. 
Памид. Страж. Трафик. Целон. Ата. Икони. Оре. Рен. Кадрил. Изгна- 
ници. 

ОТВЕСНО: Коралово море. Манатарка. Мюрид. Касап. Тиква. Навик. 
Никси. Не- кер. Ефир. Гол. Даули. Терор. Клики. Талази. Менеа. 
Извор. Кол. Чердже. Рийвс. Арап. Кии. Ромео. Реабилитации. Наниз. 
Кервани. Еме. Сарач. Реми. Нард. Прилог. Нич. Бирарии. Беар. Дрон. 
Сатира. Ориз. Микроб. Неа. Тенеке. Шибои. Сакос. Бор. Капли. 
Обори. Алтари. Селие. Хромо. Азиатец. Диви тикви. Изабел Аджани. 

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

Освен че будят сладки спомени, 
обикновените курабии издър-
жат дълго време, може да си ги 

хапваме както сутрин за закуска, така 
и в компанията на следобедното кафе.

Пресявате 700 г брашно. Разбива-
те 4 бр. яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 
ч.ч. захар, 3/4 ч.ч. олио. Добавяте 1 ч.л. 
сода за хляб, 2 бр. ванилия. Разбивай-
ки с миксер, добавяте малко по малко 
брашното. След като сместа се сгъсти 
достатъчно и вече не е възможно раз-
биването с миксер или вилица, трябва 
да започнете да месите тестото с ръце. 
Продължавате да добавяте брашно, до-
като получите меко тесто, от което мо-
жете да оформите топчета. Възможно е 
700 г брашно да не са достатъчно и да 

трябва да добавите още.
От тестото оформяте топчета с голе-

мината на орех и поставяте в тава вър-
ху хартия за печене. Имайте предвид, 
че обикновените курабии се надигат 
по време на печенето, затова е добре 
да оставите достатъчно място между 
тях. Намазвате курабийките с разбит 
жълтък и посипвате със захар. Може да 
ги поръсите и с орехи или пък със слад-
ко от портокалови корички например.

Печете курабиите в предварително 
загрята на 180 градуса фурна. Курабий-
ките са готови, когато придобият леко 
златист цвят.

Да ви е сладко!  

Агнешко със зелен фасул
Обезкостяваме 1 кг агнешко 

месо и го нарязваме на пор-
ции. Осоляваме и запържваме 

за 3-4 мин. в дълбока тенджера в за-
гряти 2 с.л. олио и 1 пълна с.л. краве 
масло.

Режем 4-5 стръка пресен лук на 
едро и го прехвърляме към месото. 
Задушаваме под капак, докато се об-
разува месен сок, без да разбъркваме.

Обръщаме месото, поръсваме с 1 
ч.л. червен пипер и сол на вкус.

Наливаме 1 пръст гореща вода, раз-
бъркваме и отново задушаваме под 

капак за 30 мин., като наливаме пери-
одично вода, когато течността изври. 
Прехвърляме замразен 450-500 г фа-
сул – или 1 буркан стерилизиран, на-
рязани на кубчета 1 ч.ч. домати и 1 с.л. 
доматено пюре. Задушаваме под ка-
пак за 20 мин. на бавен огън.

В самия край поливаме с 1 с.л. браш-
но, разтворена в 2-3 с.л. студена вода, 
добавяме дребно нарязани копър и 
джоджен – пресен или сушен. Варим 
5 мин., поръсваме с 4-5 стръка пресен 
или 1-2 ч.л. сушен магданоз и серви-
раме.
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С 
поглед в бъдното, градът е все 
така нежно обгърнат от пре-
гръдката на Родопите, непов-
торимата красота на старината 
и своята нова слава.

Тук все още се раждат българи, които 
могат да зидат красиви къщи и черкви, да 
издълбават с длето иконостаси и тавани и 
в тях да вплитат своите мечти за свобода.

Асеновград е старинен български град 
с прочута средновековна крепост, с дра-
матично минало и с неповторима красо-
та. Разположен в полите на китните Родо-
пи, той е чудесен кът, където природата е 
изсипала всичката си благодат. Горите го 
обгръщат, а зеленото море на равнината 
лежи до него. Неповторимо се кръстос-
ват прохладата на вечерника, която идва 
от планината, с горещината на полето, ми-
рисът на акации и люляк с аромата на че-
реши, ябълки и грозде.

Тук са живели многобройни тракийски 
племена, а по-късно оставят следи - рим-
ляни, византийци, латинци. Градът е сви-
детел

на епични борби, 
на величие и падение

Под острите му чуки и зелени бърда 
отеква вражи тропот на копита, звън на 
мечове и щитове, екот на битки. С вдъх-
новение летописци пишат за града и осо-
бено за добре укрепената и прочута кре-

пост до него, строена през IX век. Тази 
крепост, наречена по-късно Асенова, е 
гордост и символ на българщината, зато-
ва образът й е вплетен в герба на града.

Страшни и кървави са кърджалийските 
нападения, които съсипват града и уни-
щожават предишния му блясък и красота. 
Но из пожарищата той пак се съвзема, за 
да бъде най-красивата от всички паланки 
в Пловдивската епархия.

От 1196 до 1200 г. Станимака, както е 
старото име на града, е владение на бъл-
гарския болярин Иванко, а от 1200 г. тези 
земи принадлежат на деспот Слав. През 
1230 г. заради влошените отношения с Ла-
тинската империя цар Иван Асен II укреп-
ва и разширява силната станимашка кре-
пост Петрич. Той увековечава това свое 
строително дело с надпис издълбан на 
една скала над входа на крепостта.

Този надпис става причина крепостта 
да бъде наречена Асенова, а Станимака 
да се преименува през 1934 г. в Асенов-
град.

Когато многобройните камбани на 

града запяват, мелодията им не е молит-
вена, а тревожна и зовяща, защото черк-
вите и четирите манастира около сели-
щето стават арена на страшна битка за 
език и народност. Този революционен 
дух и родолюбие е разпалил много по-
рано първият български възрожденец 
Паисий Хилендарски, идвал и умрял тук 
през 1773 г. в лозарската махала Амбе-
лино. Огнената страст на Паисий и ор-
ганизаторският талант на Васил Левски, 
който посещава близките манастири, до-
веждат до създаването на революцио-
нен комитет. По-късно будният българин 
Отон Иванов подарява на делото лична-
та си библиотека и

става учредител на 
читалище „Родолюбие“

По това време градът е малък земедел-
ски център с развито винарство, бубарс-
тво и занаятчийство. Появяват се и пър-
вите фабрики за коприна, за слънчоглед, 
за спирт, за тютюн. Един от най-старите 
занаяти в града е абаджийството. През 
първата половина на 19 в. този занаят 
бил в своя разцвет. Заедно с абаджийст-
вото се развивало и памукчийството. 
Свързано с лозарството и винарството, 
процъфтявало и кацарството. Друг зана-
ят бил мелничарството. Откакто същест-
вувал градът, оттогава имало и мелници, 
които били два вида: воденици и мел-
ници, задвижвани с волове. През 1876 г. 
била открита първата фабрика - „за кни-
га и ориз“, притежание на Нури Ефенди. 
През 1880 г. е открита и сапунена фабри-
ка, собственост на Стоян Стойчев.

Един от най-старите поминъци в гра-

да е лозарството. Траките явно са позна-
вали лозата и умело са я култивирали. 
Двата най-широко разпространени сор-
та грозде в землището на Асеновград са 
били и продължават да бъдат маврудът 
и памидът. Те се култивирали тук в про-
дължение на столетия, пригодили са се 
отлично към почвените и климатични ус-
ловия до такава степен, че някои не без 
основание ги смятат за местни сортове 
грозде.

Маврудът е гордостта 
на Станимака

От него се е добивало черно и гъсто ма-
врудово вино - „в кърпа да го носиш". От 
него по специален начин се е приготвяла 
и прословутата станимашка малага.

Асеновград е космополитен град от ве-
кове. В него съжителстват българи, турци, 
гърци, българомохамедани, евреи, арме-
нци. Доказателство за религиозната то-
лерантност е триъгълникът в центъра на 
града, където на сто метра станимаклии 
са вдигнали православен храм „Св. Ата-
нас“, джамия и евангелска църква. Мно-
гото паметници на културата, красивата 
природа, наличието на толкова манасти-
ри и храмове, палеонтологичният музей 
и други природни забележителности да-
ват огромен шанс на Асеновград да се 
превърне в туристически център.

Асеновград има драматично ми-
нало и превратна история. Първият 
документ, в който се споменава ста-
рото име на селището - Станимака, е 
уставът на Бачковския манастир, на-
писан от неговия основател, грузин-
ския аристократ Григорий Бакуриани. 
Името Станимака има много тълкува-
ния. Според един гръцки хроник Ста-
нимака означава „мощна отбрана“.

Другото по-известно тълкувание 
идва от една легенда. Според нея в 
Асеновата крепост се е крил послед-
ният християнски цар Костадин. Той, 
като видял, че отбраната на крепостта 
е невъзможна, казал на майка си: „Ста-
ни, майко, да бягаме“ и оттам „стани, 
майко“ се превърнало в Станимака. 
Естествено, това е само легенда.

Асеновата крепост е разположена на 
високия скалист хребет, надвиснал над 
река Асеница. Преди всичко бие на очи 
местоположението на крепостта - вър-
ху варовикова чука, която се извисява 
на 130 м над града и от нивото на река-
та. Калето над града неведнъж се е пре-
връщало в щит на българщината и кре-
пост на славянството. Заради своята 

недостъпност е била естествено защит-
но средство, поради което през Средно-
вековието е имала важно стратегическо 
значение. Най-значителната и най-добре 
запазена сграда в крепостта е черквата 
„Св. Богородица Петричка". Всяка фрес-
ка, всеки детайл от този храм са запеча-
тали времето и говорят за него на свой 
език. Черквата датира от 12 век.

Историята 
разказва

Крепостта на славянството

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Асеновград:  
Родопската Света гора

Старите улици на Станимака

Снимкa: Архив

XСтаринното българско селище има драматично минало и превратна история
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И
скът на женския национа-
лен отбор на САЩ по фут-
бол за равно заплащане с 
колегите им от мъжкия тим 
бе отхвърлен. Съдия Гари 

Клауснър от Окръжния съд в Калифор-
ния отхвърли твърденията, че жените са 
били по-ниско платени от мъжете.

Кампанията беше предприета от жен-
ския национален отбор на САЩ в нача-
лото на 2019 г. Тимът заведе дело срещу 
федерацията на 8 март 2019 г., а някол-
ко месеца по-късно спечели и световна-
та титла, след което започна още по-ма-
сирана кампания, водена от звездата на 
отбора Меган Рапиноу.

Искът за обезщетение в размер на 66 
милиона долара беше отхвърлен.

„Женският национален отбор (WNT) е 
бил по-добре платен както кумулативно, 
така и средно на мач, отколкото мъжки-
ят“, обяви съдът в своето решение. Все 
пак съдия Клауснър съобщи, че има по-
ниско заплащане за пътувания, трени-
ровъчни занимания и квартирни.

Шокирани сме и много 
разочаровани

Ще обжалваме това решение и няма 
да се откажем от нашата борба за равен-
ство и еднакво заплащане“, каза Моли 
Левинсън, говорител на женския тим на 
САЩ.

В петък футболната федерация на 
САЩ разпространи съобщение, в което 
обяви, че „ще работи съвместно по оч-
ертаване на рамки за положително раз-
витие на играта". Това дойде на фона на 
публична изява на Рапиноу с кандидата 
за президент на САЩ Джо Байдън и за 
пореден път заяви: „Няма да спрем да се 

борим за равенство“.
Отношенията между женския тим и 

местната федерация са обтегнати от го-
дини. Това доведе и до оставката на пре-
зидента на организацията Карлос Кор-
дейро заради негови думи, че „жените 
притежават по-малко футболни качест-
ва от мъжете“.

XОт женския тим обявиха, че ще обжалват решението на съда

Отхвърлиха иска на 
US футболистките 
за равно заплащане

Снимкa: www.ussoccer.com Снимкa: Twitter

Снимкa: Twitter

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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Б
ългарин, роден в Торонто, 
който е един от големите та-
ланти на българския шампи-
он „Лудогорец“, е получил по-
кана да играе за националния 

отбор на Канада до 23 г. на олимпиадата 
в Токио.

Доминик Янков в момента играе под 
наем в „Ботев“ (Враца) и е провел някол-
ко разговора със селекционера на ка-
надския отбор. Заради пандемията от 
COVID-19 обаче не е пътувал за Северна 
Америка.

Янков е роден на 28 юли 2000 г. в То-
ронто, а на 13 години е

взет в академията 
на „Съндърланд“

През 2016-та „Нюкасъл“ и „Мидълз-
бро“ проявяват интерес към него, но по-
ради факта, че е роден в Северна Аме-

рика, така и не получава виза за Англия, 
разказва topsport. Това води до завръ-
щането му в България, където заиграва 
в школата на „Лудогорец“.

Янков минава през всички национал-
ни гарнитури - U17, U19 и U21, въпреки 

че през това време на няколко пъти по-
лучава повиквателни и от Канада, пише 
„Спортал". В момента талантливият иг-
рач е пред дилема, като не крие, че ще 
избере тази мъжка формация, която 
първа му изпрати повиквателна.

Българската тенис звезда Григор 
Димитров се превърна в едно 
от лицата на Европейската ко-

мисия. Гришо засне специално видео 
в помощ на кампанията за събиране 
на средства за борба с коронави-
руса, която комисията организира. 
Целта е да се съберат 7,5 млрд. евро.

„Днес целият свят е изправен 
пред силен и опасен противник - 
коронавируса. Урокът, който нау-
чих от спорта, е, че сме по-силни, 
когато сме обединени. Междуна-
родното сътрудничество в сферата 
на науката и проучванията е ключът 
към успешната борба с Covid-19. 
Нека дадем на най-добрите ни уче-
ни и предприемачи инструментите 
и подкрепата за създаване на вак-
сина, лечение и диагностициране 
на вируса. Това ще ни доближи до 
момента, в който ще чуем отново: 
„Гейм, сет и мач“, обяви българинът 
в специално видео.

Гришо лице на 
Еврокомисията 
срещу Covid-19

XДоминик Янков вече е провел няколко 
разговора с треньора на отбора

Българин, роден в Торонто, 
с покана за футболния 
тим на Канада

Снимкa: „Кота спорт“

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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ДЖЕНИФЪР КОЛИНС
Deutsche Welle

О
т известно време насам Роб 
Грийнфийлд живее в малка 
къщичка в Орландо, САЩ. 
В двора й той сам отглежда 
плодовете и зеленчуците 

си. „Идеята ми беше хората да минат по-
край оградата и да видят как можеш да 
имаш градина, която да те храни, вмес-
то ливада с трева“, обяснява Грийнфий-
лд. Експериментът му целял да провери 
дали може да се живее без „индустриа-
лизираната хранителна индустрия, и то 
по начин, който не експлоатира плане-
тата". Преживяването било приятно, но 
и трудно, признава той.

Грийнфийлд казва, че винаги си е па-
дал по крайностите. През последните го-
дини се опитва да мотивира останалите 
към по-природосъобразен живот. Зато-
ва живее в малката къщичка със солар-
ни панели на покрива и обикаля Аме-
рика с велосипед, направен от бамбук. 
Свил е притежанията си до минимум и 
почти не използва пари. Дарява всич-
ките си приходи, които идват основно 
от негови публични изяви по въпроси, 
свързани с околната среда.

От амбициозен 
предприемач до зелен 
активист

Промяната, настъпила в живота на 
Роб Грийнфийлд преди 10 години, труд-
но би могла да бъде по-радикална. Като 
млад предприемач той бил концентри-
ран над печеленето на пари и над това 
да впечатлява останалите с притежани-
ята си. „Живеех изцяло под знака на аме-
риканската мечта“, признава Грийнфий-
лд. После обаче постепенно осъзнал, че 
неговата „американска мечта е кошмар 
за света“.

Преходът от амбициозен милионер 
към екоминималист бил плавен. Първо 
започнал да използва торбички за мно-
гократна употреба и стъклен амбалаж, 
да кара повече колело и да подкрепя 
регионални фермери. Освен това отбяг-

вал големите търговски вериги и се от-
казал от колата си. Но най-голямото пре-
дизвикателство било друго: как да не се 
влияе от хорското мнение: „Пътувах в 
доста части на света, където те смятат за 
изпаднал, щом носиш панталони втора 
употреба или пазаруваш с платнена чан-
та“, казва той.

Основният принцип, който Грийнфий-
лд следва в новия си живот, гласи: Който 
консумира по-малко, произвежда и по-
малко отпадъци, което пък намалява за-
мърсяването на планетата.

През 2016 година Грийнфийлд пред-
приема нова екстремна акция. Той ре-
шил да стресне своите сънародници, 

като им покаже колко много отпадъ-
ци произвежда средностатистически-
ят американец - по два килограма все-
ки ден.

За целта Грийнфийлд си ушил спе-
циален костюм с огромни пластмасо-
ви джобове за отпадъците. С него той 
се разхождал из Ню Йорк и неизменно 
привличал вниманието на минувачите: 
„Виждаш го изписано в очите им: Ти си 
аз. Ти си отражение на това, което моят 
живот представлява“, казва днес Грийн-
фийлд.

„Не съдя никого“
Въпреки това той не съди никого. Кос-

тюмът за боклук е начин да покаже на 
хората комплексните социални пробле-
ми, свързани с околната среда, но без да 
проповядва кое е правилно или греш-
но. Грийнфийлд иска да накара хората 
просто да се замислят.

Мнозина го критикуват за това, че все 
още пътува със самолет. Но той го пра-
ви само в краен случай или когато вяр-
ва, че това ще му помогне, за да популя-
ризира идеите си.

Грийнфийлд осъзнава, че индивиду-
алните действия не могат да спасят све-
та, но вярва, че те са много важни, за-
щото символизират усилията на онези 
„хора, които се стремят към положител-
на промяна“.

Милиардерът, който се отказа 
от американската мечта
XРоб Грийнфийлд имал всичко, но постепенно осъзнал, че трябва да се промени

Снимки: Deutsche Welle

https://www.zneimerlaw.com/
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След като стана ясно, че моделът Джиджи Ха-
дид чака първо бебе, се заговори, че може 
би не приятелят й Зейн Малик е бащата. 

25-годишната красавица сега се намира в 20 сед-
мица от бременността си, а съпоставяйки факти-
те, нейни фенове пресметнаха, че преди това два-
мата с Малик били разделени.

Разбира се, не е изключено, че двамата са се съ-
брали по-рано и просто са крили умело връзката 
си, но любителите на интриги имат друг вариант. 
Някои от феновете имат версия, че Джиджи е за-
бременяла от своя предишен приятел – участни-
кът в риалити предаването „The Bachelor“ – 26-го-
дишният Тайлър Камерън, с когото ги свързваха, 
че имат романтични отношения през есента на 
2019 г.

Американският актьор Брус Уилис пропусна 
рождения ден на дъщеря си Мейбъл Рей, 
която наскоро навърши осем години, тъй 

като избра да е в изолация с бившата си съпру-
га Деми Мур.

Според изданието, поради строгите правила на 
карантината, той вероятно ще пропусне и шестия 
рожден ден на другата си дъщеря Евелин – на 5 
май. Това е втората му дъщеря, за която се грижи 
със съпругата си Ема Хеминг.

По-рано Скаут, средната дъщеря на Уилис и 
Мур, обясни, че мащехата и по-малките й сестри 
не могат да дойдат при тях, тъй като една от тях 
„намери игла от спринцовка в парка, опитала се 
да я смачка с ботуша си и наранила крака си“. Хе-
минг трябваше да остане в Лос Анджелис, за да 
изчака резултатите от анализа.

Джиджи е бременна,  
но дали от Зейн Малик?

Брус Уилис пропусна 
рождения ден на дъщеря си

Мерил Стрийп по халат  
и с мартини в ръка

М
ишел Обама започ-
на поредица, в която 
чете книжки за деца по 
време на пандемията. 

„Mondays with Michelle Obama“ е 
в партньорство с детска организа-
ция, която се грижи за разнообра-
зието и обучението на най-малките 

в социалната изолация.
„Радвам се, че ще мога да споделя 

любимите си детски книги и да дам 
възможност на децата да упраж-
няват четенето си“, пише бившата 
първа дама. Онлайн четенето ще 
се провежда всеки понеделник в 
профила на PBS KIDS във фейсбук и 

YouTube.
Г-жа Обама обяви още, че скоро 

ще пусне свой документален филм 
за живота й извън Белия дом. Лен-
тата ще бъде показана по Net�ix и 
е базирана на автобиографична-
та книга „Becoming“, която излезе 
през 2018 г.

Мишел Обама  
с документален филм

Б
ритни Спиърс споделя интересна 
история от времето преди социал-
ната изолация. Звездата разкри, че 
преди няколко месеца, без да иска, 

е изгорила фитнес залата си у дома.
„Добре, че се включи противопожарната 

аларма и никой не пострада. За жалост, ми 
останаха само два уреда и едно огледало. 
Но можеше да бъде и по-лошо, тъй че съм 
благодарна“, допълва звездата.

Спиърс публикува и клип, в който твър-
ди, че не е стъпвала в домашната зала по-
вече от шест месеца заради пожара.

Причината за пожара са били забраве-
ни свещи, които са довели до разпростра-
нението на огъня. Въпреки неприятния ин-
цидент Бритни заяви, че се чувства добре 
и дори й харесва да тренира навън на чист 
въздух.

М
ерил Стрийп се превърна в лю-
бимката на интернет, след като 
се появи по халат и с мартини 
в ръка по време на специал-

ния онлайн концерт „Take Me to the World: A 
Sondheim 90th Birthday Celebration“. Съби-
тието е специално направено за 90-ия рож-
ден ден на композитора Стивън Сондхайм.

Стрийп се появи в сегмент заедно с ле-
гендите Одра Макдоналд и Кристин Ба-
рански. И докато всички знаем, че Мерил 
може много добре да пее, публиката я ха-
реса още повече, когато тя започна да си 
приготвя мартини. Трите дами изпълниха 
песента „The Ladies Who Lunch“ от мюзикъ-
ла „Company“, който празнува своята 50-го-
дишнина през 2020-а.

Потребители направиха различни гиф-
чета, на които Стрийп си сипва мартини 
или пък разклаща шейкъра.

Бритни Спиърс изпепели 
фитнеса си
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Лили-Роуз Деп и Тимъти Шаламе са се разде-
лили, като младият актьор сам е признал за 
края на връзката им.

Дъщерята на Джони Деп започва връзка с Ти-
мъти Шаламе през октомври 2018-а, когато два-
мата се запознават на снимачната площадка на 
филма „The King“. Там те играят съпрузите крал Хе-
нри V и Катрин. Любовта им бързо се пренася и в 
реалния живот и папараците бързо ги уловиха за-
едно в Ню Йорк.

Въпреки че двамата никога не са говорили за 
отношенията си, те показаха на света, че са заед-
но по време на филмовия фестивал във Венеция, 
където направиха своя дебют като двойка на чер-
вения килим. Само няколко дни по-късно те бяха 
хванати да се целуват на лодка на италианския 
остров Капри.

Дъщерята на Джони Деп 
заряза гаджето си

Въпреки големите си успехи, Кидман призна-
ва, че за нея те нямат значение, ако семей-
ството й не е до нея. Актрисата е омъжена 

за музиканта Кийт Ърбън, с когото имат две дъще-
ри. Изпълнителят е успял да впечатли актрисата, 
след като двамата се засичат на събитие. Любовта 
пламва, когато Ърбан качва Кидман на мотора си 
и я отвежда в Уудсток за пикник.

„Подминавам роли заради семейството си“, каз-
ва звездата. Добавя, че понякога избира такива 
проекти, които се снимат в близост до дома й, за 
да може да отделя достатъчно внимание на деца-
та си.

„Когато си на върха, помни, че няма нищо там. 
Единственото нещо, което има значение, е лю-
бовта. Много е самотно, ако не си заобиколен от 
най-близките си хора“.

С
ъбраха ли се Саня Борисова и 
Ники Илиев? Това се питат голя-
ма част от последователите на 
актрисата. Повод за това им даде 

най-новата й снимка в Instagram.
Актрисата сподели, че цени повече от-

всякога разходките си с Анджи – кучето 
на бившия й, като качи един кадър с него.

Със снимката Саня намекна, че може 
би вече не е сама и до нея е не кой да е, а 
бившият й съпруг.

„Сега имаме достатъчно време да се 
вгледаме в себе си и да се пречистим. 
Моят начин е чрез медитация и молитва“, 
сподели актрисата. Тя все още не е ко-
ментирала официално какво се случва с 
личния й живот.

Саня Борисова и Ники Илиев се разве-
доха в средата на 2018 г., малко преди да 
отпразнуват 6 години от тяхната сватба.

Тервел Пулев бори стреса 
с езда
„Контактът с животни ми вли-

яе положително“, споделя 
той

Конете и ездата пома-
гат на Тервел Пулев да се справи със 
стреса по време на пандемия. Това 
призна самият той в профила си във 
Facebook. Боксьорът сподели селфи 
от конюшнята, на която е със своя 
кон.

„Социалната дистанция е в ход, но 
контактът с животни ми влияе поло-
жително на настроението и тонуса“, 
написа той към кадъра, на който жи-
вотното сякаш позира пред камерата.

Тервел сподели, че съвместява тре-
нировките с доброволческа дейност 
в една от болниците в София, за което 
братът на Кубрат Пулев получи мно-
го похвали.

Тервел благодари на д-р Иван Хри-
стов и неговите колеги за това, че са 
му гласували доверие за работата му 
в различните отделения.

„Можем да отидем до езерото, което е на 
50 метра от дома... Въпреки че всичко 
е затворено, в Швейцария виждам, че 
започваме да се събуждаме бавно...“. 

Това написа в своя профил Соня Йончева, която 
спря изявите си на сцената заради пандемията.

Оперната прима сподели снимка в Instagram, на 
която е на разходка с двете си деца.

„Чувството е приятно! Моля се да се върнем към 
нормалния живот много скоро! Изпращам ви цялата 
си любов“, написа още тя.

През изминалия уикенд Соня Йончева участва в 
първата „карантинна“ гала на Метрополитен опера. 
Българката изпя ария от „Русалка“ чрез лайфстрийм 
връзка от своя хол. Нейното изпълнение и това на 
колегите й бяха наблюдавани от хора от 15 държа-
ви по света.

Саня Борисова  
отново с Ники Илиев?

Никол Кидман: Семейството 
е най-важно за мен

Оперната прима 
Соня Йончева пя 

под карантина
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О
т списание „People“ твърдят, че 
33-годишната актриса от сери-
ала „Glee“ е бременна. „Те ви-
наги са искали да станат роди-

тели“, казва източник пред изданието. 
Засега няма официално потвърждение от 
двойката. Двамата обичат да пазят лич-
ния си живот далеч от светлината на про-
жекторите и рядко говорят за него.

Мишел и Райх започнаха връзка през 
юли 2017-а, а само година по-късно вече 
бяха сгодени. Пръстенът е бил специал-
но направен за актрисата, а в дизайна е 
участвал и самият Занди. Новината за го-
дежа беше обявена от Лиа със снимка в 
Инстаграм и едно простичко „Да“ като оп-
исание.

През март 2019-а Лиа и Занди вдигна-
ха тайна сватба в Северна Калифорния, 
на която присъстваха само най-близките 
им хора.

Рита Ора събира витамин D 
по бански

Б
ившият съпруг на Меган Мар-
къл ще става баща. Тревър Енгел-
сън обяви, че той и съпругата му 
Трейси Кърланд очакват първото 

си дете.
С публикация в социалните мрежи, 

43-годишният продуцент съобщи, че 
33-годишната му половинка е бременна. 
Детето трябва да се роди през септември.

„Най-доброто нещо, което някога съм 
продуцирал, е под ръцете ми долу. Мо-
миченце, толкова се вълнувам да те видя 
през септември“, написа той и определи 
жена си като бъдещата майка на година-
та.

Енгелсън публикува снимка с Трейси, 
на която е сложил ръце на наедрелия й 
корем. Тя е направена в двора на дома им 
в Лос Анджелис, като и двамата са със за-
щитни маски на лицето.

Продуцентът бе женен за Меган Мар-
къл от 2011 до 2013 г.

П
риемът на витамин D по 
време на изолация е много 
важен. Това напомня на фе-
новете си Рита Ора, която 

вместо да взима добавки, реши да 
излезе навън и се съблече по бан-
ски. Певицата сподели снимки от 
своята градина, на които е по бан-
ски с леопардов принт и в страхот-
на форма.

Рита разкрива, че се старае да 
тренира по време на изолация, като 
изпълняването на различни йога 
упражнения й помага да извае своя-
та фигура. По думите й, медитация-
та, която я успокоява, е важна част 
от нейния график.

„Пътувайки по света, се научих да 
се наслаждавам на собствената си 
компания. Когато си сам, помни, че 
си достатъчен и че имаш силата да 
направиш собствените си избори“, 
споделя тя.

Нейно Величество има правило, което за-
бранява на всеки член на кралската фами-
лия да яде чесън. Този закон беше изклю-

чително труден за Меган Маркъл, която трябваше 
да се откаже от любимата си суперхрана

Кралицата не яде нишесте, което автоматично 
изключва от менюто й паста и картофи. Единстве-
ният път, в който могат да се видят подобни про-
дукти в чинията й, е по време на специална вече-
ря, но дори тогава тя няма да ги докосне.

Вместо да яде паста или картофи, Нейно Вели-
чество залага на печена риба или пиле, пресни 
зеленчуци и салата. Тя има и специално условие, 
когато яде сандвичи – хлябът трябва да бъде без 
коричка.

Кралицата яде плодове, но според сезона. Тя 
обича ягоди, но трябва да бъдат пресни и току-що 
набрани.

Различните графици за спане на Камерън 
Диас и Бенджи Мадън са им от огромна пол-
за по време на грижата за 3-месечното им 

бебе Радикс. В момента семейството се е изоли-
рало у дома заради пандемията от коронавирус.

Диас призна, че съпругът й е нощна птица и 
обича да седи до късно. От друга страна, тя пък 
става много рано сутрин и така двамата успяват 
да се допълват в отглеждането на детето.

„Бенджи обича да си ляга късно, а аз – рано. Той 
храни Радикс през нощта“, казва звездата.

Когато обаче трябва да си почива, Диас се на-
сочва към готвенето. В момента семейството яде 
най-много паста. Въпреки че гледа да се пази от 
негативните новини, звездата признава, че се 
страхува от пандемията.

Кралица Елизабет ΙΙ 
никога не яде чесън

Камерън Диас: 
Страхувам се от Ковид-19

Бившият съпруг на 
Меган Маркъл ще става татко

Лиа Мишел от „Glee“ е бременна
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И
звънредното положение зара-
ди коронавируса завари певи-
цата Рут Колева в Мексико. В 
момента тя е блокирана в едно 

малко село на полуостров Юкатан и за-
сега не може да се върне в България. Въ-
преки това не губи надежда и търси спа-
сение в музиката.

„Това село, в което се намирам, е мно-
го малко и напълно изолирано. Преди 
около месец, след като пристигнах в 
Ел Куйо, наложиха превантивна каран-
тина. Най-близката болница е на 2 часа 
път оттук и местните жители нямат пре-
возни средства. Това е рибарско сели-
ще. Ако се случи нещо, местните няма 
как да стигнат навреме до медицинско 
отделение. С карантината аз и още 20 
чужденци се оказахме заклещени тук 
и нямаше как да се върнем в Ню Йорк“, 
разказа Рут.

Рита Ора събира витамин D 
по бански

М
оника Белучи разказва 
как се справя със ситу-
ацията, в която всички 
живеем в момента, и как 

й влияят промените.
Не крие, че чувства безкрайна 

тъга, което според нея е абсолют-
но нормално. Актрисата мисли и се 
притеснява за Франция, за близките 
и приятелите си, за това, че всички 
живеем в страх.

„Имам вяра в медицината и съм 
убедена, че ще намерим лек“, каз-
ва Моника. Тя допълва, че за да се 
справим с този труден период, тряб-
ва да бъдем силни и да се съсредо-
точим върху положителните неща 
в живота си - любовта, семейството 
и приятелите. Трябва да не падаме 
духом и да преоткрием радостта от 
простичките неща в живота.

Моника не крие, че за нея най-ва-
жното в този живот са децата й.

М
оника Белучи разказва 

Моника Белучи: Страхувам се 
за Франция и децата си

Рут Колева е под карантина  
в Мексико

В най-големи герои се превърнаха медиците 
на първа линия, които се опитват да спасят 
човешки животи. Борбата срещу COVID-19 в 

една страна възхити супермодела Наоми Кембъл.
Става въпрос за Сенегал, която успява да се 

справи със заразата по-добре от най-развити-
те държави. Голяма заслуга за това имат именно 
лекарите, които работят денонощно, за да спасят 
населението.

Наоми публикува видео в Instagram, с което ги 
поздравява. „Тази история трябва да бъде чута. 
Без адекватен здравен бюджет, Сенегал е пример 
за ефективна борба срещу вируса в Африка. Тук 
46,7% от населението живее в бедност, но лека-
рите черпят опити от битката си срещу ебола, за 
да победят и COVID-19“, пише звездата.

Наоми поздрави Сенегал 
за борбата му с COVID-19

София Вергара: 
Секси по време 

на карантина

С
офия Вергара зарадва многобройните си по-
читатели с няколко снимки по бански. В про-
фила си в Instagram актрисата показа как 
прекарва дните в изолация - пред басейна в 

компанията на семейството си и 27-годишната си пле-
менница Клаудия Вергара.

На други снимки, които София е споделила в профи-
ла си, виждаме и чудния им пикник край басейна, на 
който е и синът на актрисата - Маноло Гонзалес Вер-
гара, съпругът й Джо Манганиело, както и домашният 
любимец на семейството.

София основно привлича вниманието, позирайки 
по сини бикини и демонстрирайки супер форма.

Кадрите изглежда са заснети в задния двор на огро-
мна къща, където двамата се наслаждават на хубаво-
то време.

Кастелино дел Биферно е малко градче в юж-
ната част на Италия, регион Молизе с едва 
550 жители. Печатането на пари е нещо, 

което кметът на града Енрико Фратанжело изу-
чава повече от дванадесет години. Пандемията 
COVID-19 му даде възможност да изпробва уме-
нията си.

Банкнотите „дукати“ се раздават на жителите в 
съответствие с техните икономически нужди. Те 
вече са похарчили хиляди „дукати“ в местните ма-
газини. На всеки две седмици магазините връщат 
дукатите на Общинския съвет и получават съот-
ветната сума в евро.

Кметът смята, че това е възможност за увели-
чаване на чувството за принадлежност на града, 
тъй като банкнотите изобразяват местни симво-
ли като църквата или статуята на Богородица.

Италиански град си 
напечата собствени пари
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В 
Скалистите планини, на 110-
180 километра от Калгари в 
канадската провинция Албър-
та, се намира уникален нацио-
нален парк. Той съществува от 

19 век и е известен с девствена приро-
да, величествени плата, красиви езера и 
бурни реки, разнообразие на флората и 
фауната. В националния парк Банф мо-
гат да се видят уникални горещи серни 
извори и кристални водопади.

Цялото това великолепие се прости-
ра на територията на почти 7 хил. кв. км.

Паркът е с планински терен, с много-
бройни ледници и ледени полета, гъста 
иглолистна гора и прекрасни алпийски 
пейзажи.

Основната гордост на Банф са трите 
планински езера - Морейн, Луиз и Пей-
то. Морейн се смята за

едно от най-красивите 
езера на планетата

Поради специалната структура на дъ-
ното и водите му, които произхождат от 
ледник, се отличава с тъмносин цвят.

Фауната на Банф е доста разнообраз-
на. Тук живеят общо около 56 вида бо-
зайници - мечки гризли, черни мечки, 
рисове, вълци и т.н. Освен това в защи-
тената местност се намират и над 200 

вида птици и малък брой земноводни, 
разказва dir.bg. Най-интересното е, че 
много представители на фауната могат 
да се видят на живо.

Прекрасни извори има в Банф. От тях 
блика топла вода с остър вкус. Древните 
индианци са считали тези източници на 
сяра за лечебни: те имат богат химичен 
състав: сероводород, магнезий, натрий, 
калций и бикарбонат.

Паркът получава името си през 1949 г. 
От 1984 г. той официално е вписан в спи-
съка на ЮНЕСКО.

XВ него има величествени езера, 
кристални водопади и десетки 
бозайници и стотици птици

Паркът Банф – 7000 кв. км 
уникална красота в Канада
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http://sttransport.net/


6 - 12 май 2020 г.64

https://www.gosarpinos.com/

