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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Събуждам се и какво да видя във 
Facebook - десетки колажи на Сашо Ди-
ков с униформа на DHL и клипчета с него 
от пред Министерски съвет, където той 
разнася някакви акции на закъсал фут-
болен клуб. Васил Божков го помолил да 
ги предаде на Бойко Борисов, щото му ги 
бил прехвърлил.

Премиерът на България се оказа соб-
ственик на акции от футболен клуб, по-
дарени му от подсъдим бизнесмен с 11 
обвинения, покрил се в Дубай. Носи му 
ги на крака телевизионен водещ, който 
обяснява какви есемеси си разменял с 
подсъдимия. Това три дни след като през 
сълзи в тв ефир Тити Папазов поиска 
тези акции. И всичко това в условията на 
пандемия и извънредни мерки.

Само прочетете горните няколко изре-
чения още веднъж - вече не знам смеш-
но ли е, тъжно ли е, трагично ли е, как-
во е.

По-смешно щеше да е, ако Борисов 
сам беше слезнал да се разправя с Ди-
ков и джиросаните му акции (джирото 
е сделка, при която се прехвърлят акци-
ите на дадена компания от един на друг 
акционер). Той прати говорителката си и 
спортния министър Красен Кралев. За-
бавното е, че всъщност премиерът на-
истина е собственик на футболния клуб 
„Левски“, защото според юристи не се из-
исква съгласието на получателя на акци-
ите - джиросването е едностранен про-
цес и съгласието на Борисов не е нужно 
за прехвърлянето.

ФК „Левски“ (и не само той) през годи-
ните винаги е бил награда или наказание 
за близки до властта бизнесмени. А като 
се има предвид, че последните десетина 
години управлява един и същи човек, то 
и без джиросани акции може да кажем, 
че той реално решава съдбата. От 2004 
г. досега собственици са били Тодор Ба-
тков, Спас Русев и Георги Попов (т.е. Ва-
сил Божков) - все близки до Борисов в 
даден момент бизнесмени.

От всички изпаднали в немилост Бож-
ков успява най-добре да се впише в този 
обществен цирк на политико-икономи-
чески зависимости. Интервютата му от 
изгнание са доста по-интересни и скан-
дални от тези на банкера Цветан Василев 
например. Ето няколко цитата от послед-
ното му интервю по телефона от Дубай 
за Антон Хекимян по bTV:

„България се управлява от хунта в мо-
мента. Докато не ми се случи това нещо, 

аз не вярвах“.
„Бухалките вече не са прътове и ве-

риги, бухалките са прокуратура, ДАНС и 
НАП – съсипват всичко. Едни им казват 
„мафия“, други – „хунта“.

„Да е дал една стотинка лични сред-
ства Борисов за нещо? Как Борисов ще 
спаси „Левски“, ще му даде кредит? Или 
ще намери друг идиот, който да издържа 
„Левски“, а после да го арестуват и него?“.

„Общото между мутрите днес и преди 
години е Борисов. И тогава беше, и сега. 
Различното е Пеевски. Тогава го нямаше, 
а сега го има. Ролята му е да седи в сянка 
като паяк и да дърпа конците. Да не би аз 
да съм назначил Гешев за прокурор, пуб-
лична тайна е кой го назначи“.

Не мога да преброя пътите, в които сме 
посочвали прокуратурата и другите кон-
тролни институции именно като бухал-
ки за разчистване на сметките с неудоб-
ни политици, бизнесмени и журналисти 
в България. Многократно сме иронизи-
рали вечния „спасител“ Бойко Борисов 
за огромното му его, спасяващо различ-
ни сектори с парите на данъкоплатците. 
Посочвали сме Пеевски и Гешев (и пре-
ди това Цацаров) като върха на тази хун-
та, наследила бившите тайни служби, уп-
равляваща и до днес България. Нито е 
ново, нито е тайна, нито е изненада.

Но да чуеш това от бизнесмена Васил 
Божков, който е съвременник на появата 
и кариерното развитие на всички избро-
ени, е впечатляващо. Но не трябва да за-
бравяме, че доскоро Божков се възполз-
ваше от тази „хунта“ и нейната бухалка. 
Сега просто се оказа от другата страна.

Не знам дали в края на 90-те държава-
та смаза мутрите или те се самоунижиха 
(а оцелелите се превърнаха в легитимни 
бизнесмени). Залагам на второто. Инте-
ресно ще е дали сега участниците в тази 
хунта ще се самоунищожат. Засега виж-
даме само осветляване на малки ъгли на 
управляващото десетилетия задкулисие. 
Божков поне го прави по забавен начин.

За финал един от любимите ми ко-
ментари по акциите на „Левски“ - преди 
прехвърляха затъналите в дългове фир-
ми на някой безработен ром, сега на ми-
нистър-председател - не ме убеждавай-
те, че стандартът ни не се е повишил!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Шоуто на Васил Божков

https://www.facebook.com/milanabash78


13 - 19 май 2020 г. 3

https://www.lendlink.us/


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

13 - 19 май 2020 г.4

„Знаете ли кое е общото меж-
ду онези мутри и тези мутри 
- Борисов - и тогава беше, и 
сега. А кое е различното, зна-
ете ли - ако искате, да ви кажа. 

Различното е Пеевски. Тогава го нямаше, 
но сега го има.“

Това обяви издирваният с червена бю-
летина от Интерпол Васил Божков в теле-
визионно интервю пред bTV. Срещу него 
има повдигнати 11 обвинения за данъчни 
престъпления и пране на пари. За поре-
ден път той отправи остри критики към 
премиера и управлението, след които 
последваха реакции сред някои от засег-
натите страни.

Божков направи сравнения с 90-те и 
с мутрите, но отрече той да се е занима-
вал със силови действия. „И сега се краде 
бизнес по този начин. Тогава имаше как 
да се противопоставиш. Сега как можеш, 
като ползват държавата като бухалка. Те 
са държавата.“

За Пеевски Божков каза, че

седи в сянка 
и дърпа конците

„Да не би аз да съм назначил Гешев. 
Публична тайна е кой го назначи. И нека 
да разследва Гешев това, което казах за 
закона. Да започнем от тук. Ако Гешев не 
разследва - значи е бухалка.“

Собственикът на „Нове холдинг“ обяви, 
че ще съди България в британски съд за 
отнетата му колекция и ще подаде сигнал 
до главния прокурор срещу финансовия 
министър Владислав Горанов. Хазартният 
бос обясни, че е имал много чести контак-
ти с Горанов - лични и по телефона, SMS, и 
може да докаже това. Той призова финан-
совия министър да изпълни обещанието 
си да подаде оставка, ако се докаже, че 
е знаел, че от хазарта се спестяват мили-
они от данъци. „Нали Горанов каза, че ще 
си подаде оставката, ако е контактувал 

с мен или е знаел за спестените данъци 
от хазартните фирми. Мога да ги докажа 
тези контакти много лесно, това е въпрос 
за прокуратурата, като подам сигнал там“, 
каза още Божков.

След като прокуратурата се зае Бож-
ков в началото на тази година, Държав-
ната комисия по хазарта внезапно откри, 
че фирмите на бизнесмена неправилно 
са начислявали дължимите такси, и изда-
де осем акта на четири фирми за органи-
зиране на хазартни игри – „Евробет“ ООД, 
„Еврофутбол“ ООД, „Ню Геймс“ АД и „На-
ционална лотария“ АД. Общият размер на 
задълженията към хазната по тези осем 

акта е в размер на 693,1 млн. лв. Отделно 
прави ревизии на фирмите му, но резулта-
тите все още не са обявени. Всички смет-
ки на фирмите обаче бяха запорирани.

Бизнесменът повтори, че

няма да се върне 
в България

защото веднага ще го арестуват и няма да 
може да се защитава. „Държат близките 
ми като заложници. Ако се върна, само ще 
ми запушат устата и хората пак ще бъдат 
заложници. Има от какво да се страхувам. 
В държавата няма право и ще ми запушат 
устата. Аз нямам даже предявени обвине-
ния, никой не ме е търсил. Назначили са 
ми служебни адвокати, все едно съм со-
циално слаб“, натърти Божков.

Прокуратурата повдигна 11 обвинения 
срещу Божков, сред които за ръководене 
на организирана престъпна група, за пра-
не на пари, за данъчни престъпления, за 
незаконна търговия с културно-истори-
ческо наследство, за търговия с влияние. 
Отделно Божков е разследван за изнасил-
вания, принуда и убийство, но обвинения 
не са му повдигнати.

Близки на Божков също са атакувани 
от прокуратурата. Синът му Антон Бож-
ков също е обвиняем за пране на пари, бе 
задържан, но по-късно бе пуснат срещу 1 
млн. лв. гаранция. Според Васил Божков 
синът му е обвинен за неща, случили се 
по времето, когато той е бил в Англия и не 
може да има нищо общо с тях. Жената до 
него - Елена Динева, е обвинена за учас-
тие в организираната престъпна група, 

ръководена от Васил Божков. Вчера съд-
ът за пореден път отказа да я пусне от ар-
еста. Според Божков жена му е държана 
като заложник. „Не може един свидетел да 
казва едно, а други десет - друго, и да се 
вярва на единия“, смята той. Божков обя-
ви, че няма нищо общо с Лиляна Деянова, 
известна като певицата ЛиЛана, но смята, 
че тя също е в ареста заради него.

Певицата е обвинена за злоупотреба 
с евросредства и заплахи към държавни 
служители. На въпрос дали не стои зад 
фирмите на ЛиЛана, с които са източени 
милиони, Божков отговори:

„Колко да е източила - 1-2-3 милиона 
евро? Такива пари не ме интересуват.“

XИздирваният от Интерпол хазартен бос 
с нови обвинения към властта и Пеевски

В сряда хазартният бос Васил Бож-
ков обяви, че прехвърля акциите на 
футболния клуб „Левски“ на премиера 
Бойко Борисов. Това стана ясно от съ-
общение, изпратено до медиите.

Малко преди 9 часа журналистът, 
който в момента има предаване по те-
левизия „Евроком“, Сашо Диков, се по-
яви с плик и обяви, че той е физиче-
ският преносител на ценните книжа, 
които е получил от собствениците на 
отбора.

В крайна сметка Диков не успя да 
предаде плика на Борисов, а ръко-
водителката на правителствената 
информационна служба Севдалина 
Арнаудова и министърът на спорта 
Красен Кралев обявиха, че няма как 
министър-председателят да приеме 
акциите и ги отказва.

„Нямам никакви притеснения, 
всичките ми разговори с него са 
били свързани с дейността му като 
един от големите собственици на ха-
зартен бизнес в България. И ви казах, 
най-честата тема за разговори с гос-
подин Божков е била свързана с нас-
тояване за изравняване на режимите 
на облагане с онлайн хазарта с този, 
който се организира наземно.

Не разбирам аргументите на гос-
подин Божков да иска моята остав-
ка. Аз не нося вина за това, че него-
ви служители, заедно с членове на 
Комисията по хазарта, са прилагали 

грешно закона, в резултат на което 
се дължат 700 милиона лева. 

Ако той е получил подобна консул-
тация от мен да не си плаща данъци-
те, нека го докаже, тогава ще понеса 
своята отговорност, не само полити-
ческа“.

Божков прехвърли „Левски“ 
на Борисов, той отказа

Божков, Борисов, България 
и мутрите - преди и сега

Горанов: Нямам никакви притеснения

Снимкa: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
рез последните месеци депу-
татът от ДПС Делян Пеевски 
се превърна в един от най-
крупните дарители за бол-
ниците в България. Благот-

ворителните му акции започнаха след 
обявяване на извънредното положение 
заради епидемията от коронавирус в 
страната и продължават и до днес. Спо-
ред изчисленията на някои медии да-
рената сума вече надхвърля 5 милиона 
лева. 

Сред дарените от Пеевски са големи и 
малки лечебни заведения в различни ра-
йони на България. Преди месец „Пиро-
гов“ получи респиратори, защитни об-
лекла и 500 000 лв. На „Александровска“ 
болница депутатът дари анестезиоло-
гичен апарат за 115 000 лева, 200 пред-
пазни облекла за медицинския персонал 
заедно с 1000 защитни маски и 300 пред-
пазни шлема. Във вторник респиратори 
за 144 000 лв. получи и „Света Анна“ в сто-
лицата. В края на април бе съобщено, че 
няколко болници във Видин, Кюстендил 
и София са получили от Пеевски дарения 
за 184 000 лева. На цялото село Паниче-
рево депутатът дари бързи тестове, кога-
то жителите му бяха под карантина.

Благотворителността не свършва до-
тук. Преди дни народният представител 
от ДПС разшири обхвата на даренията 
си и дари 700 000 лева на община Пазар-
джик, за да предотврати продажбата на 
гора край село Црънча, за спасяването на 
която хората от селото излязоха на про-
тест преди дни.

Съобщенията за даренията не спират. 
Единствената разлика е

промяната в източника 
на дарението

Първоначално като дарител се посоч-
ваше самият Пеевски, но повдигането на 
въпрос откъде произхождат средства-
та, които дарява, в съобщенията за бла-
готворителността му като дарител вече 
се посочва едноличната му фирма „Ин-
тръст". Сред даренията й беше и размя-
ната на храни срещу предпазни средства 
от Обединените арабски емирства. Впо-
следствие се оказа, че насрещното да-
рение от ОАЕ не включва само анонси-

раните от националния оперативен щаб 
маски, но и тонове фурми.

Даренията на Пеевски и неговото дру-
жество „Интръст“ се отразяват неизмен-
но от медиите, собственост на депутата, 
както и от Нова телевизия на братята Ки-
рил и Георги Домусчиеви, от сайта на в. 
„24 часа“ и други.

Дарителството на народния предста-
вител повдигна немалко неудобни въ-
проси, а едни от най-острите зададе 
журналистът Венелина Попова от сайта 
„За истината". Тя е дългогодишен корес-
пондент на БНР в Стара Загора, а сега е 

журналист на свободна практика. Нейни 
публикации предизвикаха серия атаки 
срещу нея в медиите на Пеевски „Мони-
тор“ и „Телеграф“.

„Фактът, че дарения, направени от ак-
ционерно дружество, се представят като 
лични дарения на Пеевски, сам по себе 
си е позорящо обстоятелство, най-мал-
кото защото заблуждава общественото 
мнение, да не кажа по-тежка дума“, по-
сочи наскоро Попова в интервю пред 
Deutsche Welle един от проблемите с да-

ренията на депутата. В публикациите си 
по темата тя настоява компетентните ор-
гани да проверят дали с даренията си Пе-
евски пере пари и дали нарушава някои 
закони. „Но и така се вижда, че нарушава-
не на закона има, ако Делян Пеевски се 
разпорежда с финансовия ресурс на тър-
говското дружество, въпреки че като на-
роден представител има право единстве-
но да притежава дяловия му капитал и да 
получава дивиденти“, категорична е жур-
налистката.

Пеевски, депутатът, който 
прави лични дарения чрез АД
XБлаготворителността на народния представител от ДПС 

достигна 5 млн. лв. от началото на извънредното положение

„Интръст“ ЕАД е акционерно друже-
ство с едноличен собственик Делян 
Пеевски. Справка в Търговския регис-
тър показва, че в края на 2018 година 
в това дружество са се влели „НСН Ин-
вестмънт“ ЕООД, „Дивелопмънтс“ ЕАД 
и „Престрафик“ ЕООД, а в началото на 
2019 година и „ЗАИР 2009“ ЕООД. И че-
тирите дружества са еднолична соб-
ственост на „Интръст „ЕАД. Негов из-

пълнителен директор е 79-годишният 
адвокат Александър Кирилов Георгиев. 
През 2009 г. той бе обявен от Комисия-
та по досиетата като агент на бившата 
Държавна сигурност, работил под псев-
донима „Пламен". Същият е и управи-
тел и на останалите дружества на Пеев-
ски, в това число и на „Телеграф медиа“ 
ЕООД, също собственост на „Интръст 
„ЕАД.Снимкa: БТА

В последната си публикация по те-
мата журналистката Венелина Попо-
ва поставя въпросите, на които спо-
ред нея депутатът от ДПС е длъжен 
да отговори за осветяване на дари-
телските си акции.

1. Дарявал ли е Пеевски лични 
средства или даренията, легитими-
рани като негови, са фирмени? И ако 
са фирмени, защо гражданите бяха 
заблуждавани повече от месец, че 
народният представител е най-голе-
мият дарител в държавата?

2. Каква е връзката между депута-
ти от ДПС, кмета на община Белица и 
„Интръст“ ЕАД и ако те са били при-
носители на даренията, имат ли но-
тариално заверени пълномощни от 
изпълнителния директор на друже-
ството Александър Георгиев? Както и 
получавали ли са облаги за извърш-
ването на дейност, несвойствена за 
публичните им длъжности?

3. Къде трябва да бъдат доставе-
ни даренията - в логистичния щаб на 
здравното министерство, както съ-
общи генерал Венцислав Мутафчий-

ски по време на един от сутрешни-
те брифинги на НОЩ, и оттам да се 
разпределят според волята на да-
рителите към съответните лечеб-
ни заведения, или всеки дарител ги 
предоставя лично на съответното 
здравно заведение, което е и търгов-
ско дружество?

4. Ще извършат ли НАП, ДАНС и 
други институции, отговорни по кон-
кретния казус, проверки на цялата 
документация, съпътстваща дарени-
ята, легитимирани от името на Делян 
Пеевски, и да отговорят има ли про-
пуски в тях, които биха ги направили 
недействителни.

5. Важно е също има ли сред на-
правените дарения съмнителни по 
смисъла на българското законода-
телство и по-специално на Закона 
за мерките срещу изпиране на пари. 
Основанията за подобна проверка 
са, че даренията на „Интръст“ ЕАД не 
съответстват на дейността на акцио-
нерното дружество, а освен това в 
рамките на твърде кратко време са 
извършени множество дарения.

Въпросите за даренията

Агент на ДС директор на „Интръст“ ЕАД

https://www.paintersusainc.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Намаляват ДДС на 
ресторантьорите на 9%
ДДС става 9% за заведения за об-

ществено хранене и развлекател-
ния сектор, категоризирани по За-

кона за туризма. За това се разбраха на 
работна среща министър-председате-
лят Бойко Борисов и представители на 
Асоциацията на заведенията в България 
и Българската хотелиерска и ресторан-
тьорска организация. Премиерът Бори-
сов подчерта, че решението е политически риск, но то е в подкрепа срещу за-
губите от COVID-19 в ресторантьорския бранш. Той изрази надежда мярката да 
даде резултати и не изключи да бъде трайна.

Министерство под карантина 
заради заразена чистачка

Екоминистерството стана първото в 
България, което минава на авариен 
режим на работа заради коронави-

руса. Причината е случай със заразена 
хигиенистка. Заради него всички слу-
жители са тествани, а работата при нуж-
да ще продължи в резервна сграда под 
земята. „Имаме термокамери на входа – 
не е хваната, не е имала температура. Тя 

две седмици е била отпуск, в четвъртък и петък е идвала на работа. Събота и не-
деля е имала влошаване на здравословното състояние - освободихме цялото ми-
нистерство и преминахме към аварийния план“, каза Емил Димитров.

Гешев иска доживотен затвор 
за дрогирани шофьори
Главният прокурор Иван Гешев пред-

лага доживотен затвор за причине-
на смърт при катастрофа, ако во-

дачът е бил с алкохол в кръвта над 2 
промила или след употреба на наркоти-
ци. Друго предложение на обвинителя е 
при шофиране с над 1.2 промила алко-
хол или след употреба на наркотици да 
се пристъпва към конфискация на автомобила. Предложенията идват по-малко 
от месец, след като дрогиран шофьор блъсна автомобила на Милен Цветков, а 
журналистът почина малко по-късно.

Отварят кина, галерии 
и театри на открито

Здравният министър издаде запо-
вед, с която разреши посещения на 
музеи на закрито, галерии и библи-

отеки на открито и закрито, както и на 
театри, но само на открито. Условието е 
да се спазват изискването за социална 
дистанция и всички противоепидемич-
ни мерки. Според заповедта допустима-
та заетост в помещенията на закрито е 

до 30 процента от максималния капацитет.

Служители на реда 
задържани заради марихуана
Служител на „Гранична полиция“ 

и двама бивши полицаи бяха 
задържани при операция сре-

щу производството и разпростране-
нието на наркотици. Постройка в сто-
пански двор в Айтос, собственост на 
единия от задържаните, е била обо-
рудвана за отглеждане на марихуана. 
В нея са открити специализирана тех-
ника, както и над 3 килограма суха тревна маса, готова за пласиране. Служителят 
на „Гранична полиция“ е заемал позиция командир на отделение към Граничния 
пропускателен пункт в Бургас.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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САЩ предадоха на ВСС секретни 
данни за съдия Миталов

С
АЩ са предоставили повери-
телни данни по случая със съ-
дия Андон Миталов, който в 
началото на февруари получи 
забрана да влиза на американ-

ска територия заради „сериозна коруп-
ция“. Писмото със секретната информа-
ция е било предадено на Висшия съдебен 
съвет от Външно министерство. Това съ-
общи представляващият ВСС Боян Магда-
линчев в интервю за „Свободна Европа“.

„Получихме писмо от МВнР, то е с гриф 
„поверително“, поради което няма да раз-
гласявам съдържанието му в тази посока. 
Тези материали са предоставени на вни-
манието на председателстващия Съдий-
ската колегия Лозан Панов - това е пис-
мо от

срещи с представители 
на Държавния департамент

обясни Магдалинчев. Той допълни, че да-
нните са предадени и на дисциплинарния 
състав във ВСС, който разглежда искане-
то на правосъдния министър Данаил Ки-
рилов за уволнението на Миталов.

Съдията от спецсъда Андон Мита-
лов стана първият българин, публично 
санкциониран за корупция от Държав-
ния департамент на САЩ през февруари. 
Миталов беше магистратът, освободил 
обвинения в шпионаж Николай Малинов 
да отиде в Русия, където беше награден 
лично от президента Владимир Путин.

Името на Миталов бе обявено от дър-
жавния секретар Майк Помпео. „Днес аз 
публично оповестявам името на съдия-
та от Специализирания наказателен съд 
Андон Миталов за участието му в сери-
озна корупция. В качеството си на длъж-
ностно лице Миталов е участвал в ко-
рупционни действия, които подкопават 
върховенството на закона и сериозно 
компрометират независимостта на де-
мократичните институции в България“, 
гласеше изявлението му. Освен Миталов 
забрани да влизат в САЩ получиха съпру-
гата и дъщеря му.

След обявяването на името на Миталов 
председателят на Върховния касацио-
нен съд Лозан Панов поиска информация 

дали срещу спецсъдията има проверки в 
антикорупционната комисия и прокура-
турата. От отговора на КПКНОПИ се раз-
бра, че в комисията срещу Миталов има 
някаква проверка за корупция. В него се 
казва, че „законът забранява разгласява-
нето на факти и данни по подадени сигна-
ли до комисията“.

Боян Магдалинчев сега обясни, че

липсата на повече 
информация

към момента на образуването на дисци-
плинарното производство не е проблем, 
тъй като е съвпаднало със законодателна 
промяна, даваща право на дисциплинар-
ния състав във ВСС сам да събира дока-
зателства по случая. „Ако не бяхме взели 

отношение в Съдийската колегия по въ-
проса, щеше да има най-вероятно укори 
от различен характер. Да кажат, че ние се 
опитваме да прикриваме корупционни 
практики, които публично се оповестяват 
срещу български магистрат, и ние пазим, 
едва ли не, хората, за които се говори, че 
са извършили такива действия“, добави 
Магдалинчев пред „Свободна Европа“.

XПоверителното писмо е предадено на съвета чрез Външно министерство

През ноември правосъдният минис-
тър Данаил Кирилов не реагира на пус-
кането на шефа на „Русофили“ въпреки 
бурните протести на прокуратурата сре-
щу преценката на съдия Миталов. Има-
ше проверка и от съдебния инспекторат, 
която не показа нарушения. Когато през 
февруари реагира Майк Помпейо, пра-
восъдният министър Данаил Кирилов 
изведнъж започна да желае уволнение-
то на българския съдия.

Председателят на Върховния каса-
ционен съд Лозан Панов коментира, че 
министър Кирилов е докарал гeoпoли-
тикaтa в съдебната власт. Властите във 
Вашингтон обявиха още от самото на-
чало, че имат доказателства за твърде-
нията си срещу Миталов. В началото на 
скандала представляващият член на ВСС 
Боян Магдалинчев каза, че Миталов ще 
бъде третиран като „невинен до доказва-
не на противното“.

„Невинен до доказване на противното“

Данаил Кирилов 

Боян Магдалинчев Андон Миталов 

Снимкa: novini.bg

Снимкa: „Капитал“

Снимкa: „Свободна Европа“

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Купил ли е партиен лидер лукс 
имоти с държавната субсидия?

В
арненската окръжна проку-
ратура е започнала разслед-
ване срещу лидера на на-
ционалистическата партия 
„Възраждане“ Костадин Коста-

динов. Досъдебното производство е за 
длъжностно присвояване в особено го-
леми размери, представляващо особено 
тежък случай.

Прокуратурата се е самосезирала след 
разследване на NOVA TV. Данните от него 
сочат, че само за три години, след парла-
ментарните избори през 2017 г., когато 
„Възраждане“ спечели 1% от гласовете 
и партийна субсидия от 1 млн. лв., Коста-
динов си е купил луксозна къща във вар-
ненското с. Константиново, а съпругата 
му - апартамент. Освен това в същия пе-
риод от време семейството е придобило 
и нов лек автомобил за около 40 хил. лв.

Според съобщението на Окръжната 
прокуратура във Варна „разследването 
трябва да установи дали Костадинов е 
присвоил партийната субсидия в размер 
на 1 млн. лв. Това са средства, които по 
закон държавата дава на всяка партия, 
преминала над 1 процент при последни-
те парламентарни избори.

Прокуратурата ще провери и движе-
нието по партийните сметки на партия 
„Възраждане“, постъпленията и прево-
дите към други сметки, съобщават още 
от прокуратурата.

В социалните мрежи Костадинов е из-
вестен с прякора си Костя Копейкин, 
което се свързва както с прононсира-
ната привързаност на „Възраждане“ към 
Русия на Путин, така и с мъглявостите 
около приходите и разходите на парти-
ята, пише „Дневник“.

Веднага след като през 2017 г. партия-
та получи държавна субсидия,

Костадинов обяви, 
че ще я върне

Но не го направи с оправданието, че 
няма правна възможност за това. Спо-
ред разследването на NOVA това е било 
само оправдание, което не отговаря на 
истината. Костадинов сам е заявил пис-
мено, че иска партията му да получи по-

лагащата й се субсидия.
След това от партията обявиха, че дър-

жавното финансиране ще бъде дарено 
на фондация „Българска памет“ на д-р 
Милен Врабевски. Това също не се слу-
чи. Трети вариант за оползотворяване 
на „нежеланата“ субсидия предвиждаше 
с нея да бъдат обучавани децата на беса-
рабски българи. Тази идея беше споде-
лена пред в. „24 часа". И си остана само 
там.

В отговор на въпроси, зададени от „Ка-
питал“ преди време, организационни-
ят секретар на „Възраждане“ Николай 

Дренчев каза, че първият транш от суб-
сидията - около 130 хил. лв., е отишъл в 
държавния фонд „Инвитро". Друга част 
от парите била дарена и на фондация 
„Искам бебе“, а дребни суми били даде-
ни за ремонт на десетина войнишки па-
метника. Със субсидията било платено 
и помагалото по родинознание, което 
Костадинов написал сам и раздавал без-
платно.

„Ние все пак имаме около 2 хил. души 
членска маса, които плащат, макар и ми-
нимален членски внос“, каза още Дрен-
чев. Проверка на „Дневник“ в архива на 

Сметната палата обаче показа, че към 
началото на 2018 г. в касите на „Възраж-
дане“ не е постъпил нито лев от членски 
внос.

Името на Костадинов влезе в новини-
те и през септември м.г., когато лидерът 
на социалистите във Варна Борислав Гу-
цанов предложи той да бъде издигнат за 
кандидат-кмет на левицата за проведе-
ните малко след това избори за местна 
власт.

Самият Костадинов отрече обвинени-
ята и обяви, че ще внесе иск срещу NOVA 
TV.

XПрокуратурата проверява шефа на „Възраждане“ за злоупотреба с 1 млн. лв.

https://taniasells.com/
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С
поред Европейската коми-
сия досегашните строги мер-
ки срещу епидемията повече 
не са необходими. Брюксел 
препоръчва „неограничено 

пътуване в ЕС“. Това съобщиха високо-
поставени представители на комисията, 
цитирани от БТА.

Според ЕК е необходимо пътуващите в 
ЕС да не бъдат ограничавани след прис-
тигането си, ако държавата, в която ид-
ват, и страната, от която пристигат, при-
лагат сходни мерки срещу епидемията 
от Ковид-19. ЕК не подкрепя безуслов-
на карантина за пътуващите, уточниха 
представителите на комисията. По тех-
ните думи въвеждането на здравни сер-
тификати може да доведе до нова опас-
ност – желание на някои хора умишлено 
да се заразят с надеждата да се снабдят с 
документ, че са преболедували.

Комисията настоява за уеднаквяване 
на начините за събиране на данните за 
заболеваемостта в ЕС, както и тези дан-
ни да бъдат достъпни в реално време за 
сравнение, става ясно от изявленията на 
нейни представители.

ЕК предвижда

да бъде създадена 
електронна карта

която да показва постоянно епидемич-
ната обстановка в отделните части на 
ЕС. Според Комисията това би улеснило 
туристите при подготовката на летните 

почивки. От Брюксел смятат и че засега 
не се налага отмяна на летните резерва-
ции.

Европейската комисия остава на мне-
нието, че дори в условията на епиде-
мия правата на пътниците не трябва да 
бъдат ограничавани, затова онези, чии-

то полети са били отменени, следва да 
имат възможност да получат парите си 
обратно. ЕК настоява издаването на ва-
учери да остане на доброволна основа 
и да не се превръща в обичайното обез-
щетение при отменен полет.

Комисията предлага също в самоле-
тите и хотелите да бъдат въведени уед-
наквени правила за действие, свързани 
с поддържането на чистота и безопасно 
разстояние между хората. Според ЕК е 
необходимо работещите в областта на 
транспорта например да носят маски с 
висока защита. В следващите дни коми-
сията очаква съответните европейски 
служби да предложат допълнения в об-
щия протокол за сигурност в граждан-
ското въздухоплаване.

За ЕК е от ключово значение съвмес-
тимостта на отделните приложения за 
електронни устройства, разработени 
за проследяване на болните и хората, 
с които те са имали близък контакт. Ко-
мисията очаква тази цел да бъде постиг-
ната през юни или юли. ЕК отбелязва, че 
всички тези насоки ще бъдат незадъл-
жителни, но силно препоръчителни за 
държавите от ЕС.

ЕК: В Европа строгите мерки срещу 
Covid-19 вече не са необходими
XСпоред Брюксел и по време на пандемия пътниците трябва да могат да си върнат парите при отменени полети

https://www.facebook.com/nasko17
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А
ко я попитат как е, Анче Ан-
гелова разкопчава блузата 
и показва рамото си, на кое-
то зее голяма открита рана. 
Устата й е силно възпалена, 

храненето й причинява болка. Кожата 
на 65-годишната жена е цялата в рани, 
тялото й не функционира нормално. „Су-
трин по 10-15 минути храча кръв“, раз-
казва българката, която от осем години 
живее в Мюнхен.

Сама и напълно 
безпомощна

Ангелова не знае как се нарича бо-
лестта, атакувала тялото й. Не говори 
немски и не разбира защо не може да 
отиде на лекар или в болница като гер-
манците, разказва историята й Deutsche 
Welle. Как така тя, която е гражданка на 
ЕС, няма право на здравна осигуровка. 
Едно обаче й е ясно: във времената на 
коронавирус животът й е в опасност.

Мнозина като нея търсят съдействие 
в мюнхенския клон на „Лекари на света“. 
Организацията подпомага хора, които 
не са обхванати от германската здравно-
осигурителна система. Сътрудниците на 
организацията знаят от какво страда Ан-
гелова - Pemphigus vulgaris се нарича за-
боляването, при което имунната система 
поразява кожата. Към това се добавя и 
диабет. „Тя страда от много болести. А с 
всяко следващо заболяване рискът ряз-
ко нараства“, казва Джеват Кара, ръково-
дител на кабинета на „Лекари на света“.

Епидемията от коронавирус принуж-
дава Ангелова да бъде много внимател-
на. „Никъде не ходя“, казва жената. Пра-
ви най-много по няколко крачки в двора 
на жилищната сграда, в която се е наста-

нила при приятелка. Ангелова се старае 
да не се набива на очи, тъй като всъщ-
ност няма право да живее в жилището. 
В най-лошия случай 65-годишната хро-
нично болна жена ще се окаже на улица-
та. „За нея това ще означава смърт“, каз-
ва Кара.

Историята на Ангелова започва в 
едно село в Източна България. Търсей-
ки работа и по-добър живот, преди осем 
години вдовицата се отправя към Мюн-
хен - със сина си, снахата и двамата вну-
ци. Но синът й заболява от рак и умира. 
В Германия Ангелова не намира нито 
работа, нито жилище. Понякога нощува 
при познати, понякога в кола или на ули-
цата. Преживява от събиране на празни 
бутилки и просия. Изобщо не знае, че 
трябва да има адресна регистрация. А и 
да знаеше, не би могла да попълни фор-
муляра, тъй като е неграмотна.

Когато не се чувства добре, Ангелова 
посещава безплатния кабинет на „Лека-
ри на света“. Именно там отива и през 
2019-а, когато получава остра кашлица, 
а устата й се възпалява. Това е началото 

на нейното заболяване.

Стотици хиляди
По данни на Федералната статистиче-

ска служба през 2016 година без здрав-
на осигуровка в Германия са били 80 000 
души. Но се смята за сигурно, че реални-
те цифри са много по-високи. Професор 
Юрген Вазем от университета Дуисбург-
Есен предполага, че неосигурените са 
стотици хиляди.

В случаи като този с Анче Ангелова 
се намесват „Лекари на света“. Органи-
зацията плаща шестте лекарства, кои-
то жената трябва да приема ежедневно. 
Осигурява й лекарска помощ на до-
броволен принцип и преговаря с бол-
ниците. В средата на март Ангелова е 
оперирана в една мюнхенска клиника 
- безплатно, но при условие, че плаща-
нето ще бъде извършено впоследствие. 
Сега на Ангелова не й остава друго, ос-
вен да се надява, че ще оцелее. И че не-
щата някак ще се подредят. „Иска ми се 
всеки да има възможност да отиде на ле-
кар“, казва жената.

XБългарката Анче Ангелова страда от тежки хронични 
заболявания, за нея Covid-19 би бил смъртоносен

Трагедията на една 
българка в Германия

http://www.silvicominc.com
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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
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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.

Над 80 000 вече са жертвите  
на Covid-19 в САЩ

Над 80 000 души са починали в 
САЩ след заразяване с новия ко-
ронавирус, става ясно от данните 

на университета „Джонс Хопкинс“. Броят 
на заразените в страната е надхвърлил 
1,34 милиона души, а смъртните случаи 
са 80 087, сочи статистиката на универ-
ситета. Новите случаи намаляват в най-
засегнатите щати - Ню Йорк и Ню Джърси, но се увеличават в Минесота, Небраска 
и Мисисипи. Служителите на Белия дом вече трябва да носят предпазни маски 
в сградата през цялото време, освен когато са на собствените си бюра, предаде 
още Ройтерс.

Тръмп си тръгна от брифинг 
заради „гаден въпрос“

Президентът Доналд Тръмп пре-
късна пресконференцията си в 
Белия дом заради „гаден въпрос“ 

на журналистка. Държавният глава се 
ядоса на питането на Вейцзя Цзян от CBS 
News защо говори толкова много за броя 
на тестовете, при положение, че умират 
толкова много хора всеки ден. Тръмп от-

говори, че „хора умират навсякъде по света“, и посъветва Цзян, която е имигрант-
ка от Китай, да зададе този въпрос на Китай. После обясни, че въпросът е „гаден“ 
и след пререкание с други журналисти, прекъсна пресконференцията си.

Застреляха рапър  
пред сграда в Ню Йорк
Рапърът Ник Бликски бе убит с огне-

стрелно оръжие в Ню Йорк. Тялото 
с огнестрелни рани на 21-годиш-

ния рапър, чието истинско име е Никъ-
лъс Томпсън, бе открито пред сграда 
в района на Бруклин. Той бе отведен в 
болница, където по-късно бе оповесте-
но, че е умрял. Профилът му в Спотифай 
информира, че Ник започнал да рапира 
за забавление заедно с бандата си „Бликски крю". Той решил да се заеме по-сери-
озно с хип-хоп музика и да направи кариера, след като фенове реагирали пози-
тивно на негови видеа в Youtube.

Белият дом може да стане 
огнище на коронавируса

Трима високопоставени американ-
ски представители, сред които и 
Антъни Фаучи, излязоха в самоизо-

лация, след като са били в контакт с хора 
с положителен резултат на теста за но-
вия коронавирус в Белия дом. Директо-
рът на Центровете за контрол и превен-
ция на заболяванията Робърт Редфийлд 

ще работи дистанционно от дома си, след като е бил в контакт с човек от Белия 
дом, който е заразен. Шефът на Управлението за контрол на храните и лекарства-
та Стивън Хан също ще е в самоизолация.

Протест с оръжие срещу 
карантината в Северна Каролина
Група тежко въоръжени демонстран-

ти протестираха срещу заповедта за 
оставане по домовете в Северна Ка-

ролина. Те се разходиха по улиците този 
уикенд с оръжия, окачени на раменете 
им, а фотографиите им бързо станаха 
много споделяни в социалните мрежи. 
Травис Лонг, фотожурналист в The News & Observer, разказа, че снимкте са за-
снети в Subway на улица Fayetteville в централната част на Raleigh. Едната показ-
ва протестиращ с оръжие за изстрелване на AT4 и два пистолета в кобурите си. 
Друг демонстрант е окачил голямо оръжие на рамото си, докато си прави селфи.

US ТЕЛЕГРАФ

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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А
мериканската икономика е 
загубила 20,5 милиона ра-
ботни места през април, съ-
общи Бюрото по трудова 
статистика. Това е най-вне-

запният и най-голям спад от 1939 г., ко-
гато правителството започва да отчита 
данните.

Тези загуби следват резките съкра-
щения от март, когато работодателите 
освободиха 870 000 свои служители. 
Така в рамките на два месеца са съкра-
тени двойно повече работници, откол-
кото по време на финансовата криза 
през 2007-2008 г., когато икономиката 
загуби 8,7 милиона работни места, съ-
общава CNN.

Много американци загубиха рабо-
тата и домовете си тогава, а сегашна-
та ситуация отваря отново старите 
рани. Бяха необходими години, за да 
се възстановят хората и икономиката 
от Голямата депресия, а за последното 
десетилетие щатската икономика съз-
даде 22,8 милиона нови работни мес-
та.

Сега пандемията от коронавирус 
причини не само огромни щети на 
системата на общественото здраве, но 
и заличи това възходящо десетилетие 
за пазара на труда само в рамките на 
два месеца.

Процентът на

безработицата 
се повишава до 14,7%

през април – най-високото ниво, от-
както Бюрото за трудова статистика 
прави проследяване на този показател 
от 1948 г. За последно безработицата в 
Щатите е била на това ниво по време 
на Голямата депресия, когато безрабо-
тица достига 24,9% през 1933 г. според 
исторически годишни оценки от бюро-
то.

Преди дни бяха изнесени и други 
данни, според които около 3 милиона 
души са подали заявления за получа-
ване на помощ за безработица само 
през последната седмица. Така броят 
на живеещите в Америка, които са без 
работа от началото на кризата, достиг-

на над 33 милиона души. Това стана 
ясно от данните, публикувани от Ми-
нистерството на труда.

Въпреки че икономиката започва 
постепенно да се съживява в някои 
щати, икономистите очакват нивата 
на безработица да продължат да на-
растват и да обхванат още индустрии. 
Не всички бизнеси, които останаха за-
творени по време на социалното дис-
танциране, ще оцелеят, а много голе-
ми компании преразглеждат нуждата 
от работна ръка, коментират те.

В четвъртък частният сектор публи-
кува доклад, според който предприя-
тията с над 500 служители са освобо-
дили 9 милиона работници. Компании 
с под 50 работници са освободили 6 
милиона работници.

Само през април: 20 милиона 
загубиха работата си в САЩ
XБроят на безработните в Америка от началото на кризата надхвърли 33 милиона

Над 90 
хиляди нови 
безработни 
в България

От началото на извънредното 
положение заради коронави-
руса безработните в България 

са се увеличили с 91 783 души, съоб-
щи Министерството на труда и соци-
алната политика.

Ведомството отчита, че благодаре-
ние на нарастващия брой служители, 
които запазват работата си, намаля-
ват записващите се в бюрата по тру-
да. На 30 април са се регистрирали 
1637 души, което е над три пъти по-
малко в сравнение с преди по-малко 
от три седмици.

Въпреки кризата все повече хора 
намират нова работа с помощта на 
трудовите посредници в бюрата по 
труда. От началото на извънредното 
положение на 13 март работа са за-
почнали 19 134 безработни, отчита 
министерството.

Към 30 април 9030 работодатели в 
страната са подали заявления за ком-
пенсации за общо 131 146 техни ра-
ботници по мярката 60/40.

Националният осигурителен ин-
ститут вече е изплатил 7.841 млн. лв. 
по схемата на общо 1961 работодате-
ли. Компенсациите са за общо 25 249 
работници и служители. Близо поло-
вината (48%) от подкрепените пред-
приятия са от седем икономически 
дейности: ресторанти и заведения за 
бързо обслужване - 12.88%, питейни 
заведения - 9.32%, хотели и подобни 
места за настаняване - 8.65%, търго-
вия на дребно в специализирани ма-
газини с други нехранителни стоки 
- 8.02%, туристическа агентска и опе-
раторска дейност - 3.52%, дейности в 
областта на спорта - 3%, пътнически 
сухопътен транспорт - 3%.

Канада е загубила близо 2 млн. ра-
ботни места през април в резул-
тат от затварянията на бизнесите в 

страната заради пандемията от корона-
вирус. Спадът е рекорден за страната, но 
е само наполовината от очакванията на 
икономистите, съобщава Bloomberg.

За сравнение, през март регистрира-
ните безработни в страната са близо 1 
млн. Така през април нивото на безра-
ботица в Канада се увеличава до 13%. 
Очакванията на икономистите бяха ни-
вото на безработица да достигне до 
18%.

Данните от април показват пълна 
картина на влиянието от пандемията 
върху канадската икономика.

2 милиона загубиха работата си в Канада
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Б
ившият президент, демо-
кратът Барак Обама, нарече 
управлението на приемни-
ка му, републиканеца Доналд 
Тръмп, на кризата с пандемия-

та „пълно хаотично бедствие“.
Обама заявил това в телефонен раз-

говор със свои бивши сътрудници, 
продължил около половин час в петък 
вечер. Yahoo News се е сдобил със за-
пис от разговора.

По време на обсъждането Обама ак-
центирал на реакцията на санитарната 

криза като основание за нуждата от из-
биране на добри лидери и е призовал 
бившите си съветници да се посветят 
на президентската кампания на Джо 
Байдън, който беше негов вицепрези-
дент и сега е кандидат на демократите 
за президент срещу Доналд Тръмп за 
изборите през ноември.

„Изборите, които предстоят, на всич-
ки нива, са толкова важни, защото ние 
не се противопоставяме само на един 
индивид или на една политическа пар-
тия“, е предупредил Обама. Той е казал, 

че истинският противник на избори-
те са „дълготрайните тенденции“, като 
разделението и това да гледаш на дру-
гите като на неприятели, което рискува 
да се превърне в показателно за аме-
риканския живот.

Все още много популярен сред демо-
кратите, Обама вече намекна, че

Тръмп е отхвърлил 
предупрежденията

за рисковете от пандемията.
В разговора бившият президент е 

говорил и за случая с Майкъл Флин. 
Преди броени дни министерството на 
правосъдието на САЩ оттегли обвине-
нията си срещу бившия съветник за на-
ционалната сигурност на президента 
Доналд Тръмп, като предложи на съди-
ята да прекрати делото. Флин е обви-
нен заради това, че е излъгал за конта-
ктите си с руски дипломат.

„Няма прецедент за човек, обвинен в 
лъжествидетелстване, който да се е из-
мъкнал безнаказано. Това е от онзи род 
ситуации, когато хората започват да се 
страхуват, че нашият основен прочит 
за правовата държава е застрашен“, е 
предупредил Обама. „Когато се поеме 
по този път, нещата може да се ускорят 
много бързо, както видяхме да се случ-
ва на други места“, е допълнил той.

Бившият президент е подчертал, че 
и във връзка с това вижда повод, за да 
подкрепя бившия си вицепрезидент. 
„Ето защо ще прекарам толкова време, 
колкото е нужно, за да водят колкото 
се може интензивно кампания за Джо 
Байдън“, е заявил той.

Доналд Тръмп отново застъпи тезата, 
че администрацията му се справя с пан-
демията от коронавирус по-добре от 
предшественика си Барак Обама.

„Получаваме страхотни оценки за бо-
равенето с пандемията коронавирус. 
Сравнете това с катастрофата на Обама 

при свинския грип. Лоши мерки, лоши 
анкети“, написа Тръмп в Twitter.

По време на пандемията от свински 
грип H1N1 за 2009-2010 г. САЩ отчитат 
общо 3343 потвърдени смъртни случаи, 
докато страната регистрира 80 040 от 
COVID-19 досега.

Малко по-късно стана ясно, че амери-
канският президент може да помогне с 
федерално финансиране американски-
те щати да възстановят средства, израз-
ходвани за борбата с COVID-19. Това за-
яви икономическият съветник на Белия 
дом Кевин Хасет, цитиран от Ройтерс.

Снимки: БТА

„Сравнете това с катастрофата при свински грип“

Коронасхватка: 
Обама срещу

Тръмп

XБившият президент нарече управлението на наследника си „пълно хаотично бедствие“

И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
андемията от COVID-19 пре-
дизвика драстични проме-
ни в транспортната индус-
трия в САЩ, която е основен 
доход за хиляди български 

семейства, както тук, така и в България.
Според Business Insider повече от 88 

300 шофьори на камиони са загубили 
работата си през април, 
което е най-високият 
брой в индустрията до 
момента (според ста-
тистика от началото на 
1990 г. досега). Анализа-
тори казват, че само за 
април настъпилата кри-
зисна ситуация е уни-
щожила работни места, 
създадени за последни-
те 5 години, а онези шо-
фьори, които все още са 
на пътя, вадят минимал-
но заплащане.

„Шофьорите се пре-
върнаха от героите по 
време на пандемия в едни от най-ни-
ско платените работници“, казва Ната-
лия Стоянова от Cellex Consulting Group. 
Според нея един от основните пробле-
ми е в това, че брокерите тенденциозно 
са свалили цените на товарите. „Поняко-
га дори не покриват разходите и затова

много компании 
затвориха врати

добавя Стоянова.
Много от независимите контрактори, 

или т.нар owner operators, избират да не 
работят и са паркирали камионите си. 
„Скъпите застраховки, ремонти и разхо-
дите за заплати, наеми и гориво се ока-
заха непосилни за много хора и те започ-
наха да се отказват“, коментира Наталия 
Стоянова. По думите й е много вероят-
но съвсем скоро да има доста български 
компании, които да обявят фалит.

Много от служителите в бизнеса

определят ситуацията 
като „чисто клане“

„За момента всички карат, но да видим 
докога на тези цени“, споделя собстве-
ник на транспортна компания в Чикаго.

Според Бюрото по статистика към Ми-
нистерството на труда в САЩ над 20 ми-
лиона чека със заплати не са били изда-
дени през април, което е 25 пъти повече 
от най-големия спад на заплати за 1 ме-
сец по време на рецесията в края на 
2000 година.

Oсвен цените на товарите и търсене-
то на пазара също спадна драстично за-
ради хилядите заводи и бизнеси, кои-
то в момента са спрели производство, 

което буквално паркира една трета от 
всички тежкотоварни камиони в стра-

ната. Всичко това идва след една нелека 
2019 година, в която много от компани-
ите също страдаха от липса на печал-
ба. Само в първите 6 месеца на 2019-та 
над 640 транспортни компании обявиха 
банкрут, роля за което изигра също спа-
дът в производството.

На 1-ви май десетки хиляди шофьо-
ри и независими контрактори излязоха 
на протест по улиците в цялата страна и 
дори образуваха километрични опаш-
ки по Constitutional Lane в столицата Ва-
шингтон. В Чикаго организираният про-

тест тръгна от паркинга на българската 
компания Amerifreight Systems, а в него 
взеха участие шофьори и компании от 
почти всички националности. Поляци, 
румънци, руснаци, българи, украинци 
и американци, обединени в искания за 
по-стриктни мерки при цените от бро-
керски компании.

Президентът Тръмп обяви в Туитър, 
че застава зад шофьорите, с които пред-
стои да направи официална среща. „Ча-
каме да разрешат от Белия дом“, казва 
Наталия Стоянова.

Стотици шофьори на автобуси, 
чартърни превозвачи, лимузи-
ни и бусове от Средните щати ще 

участват в мащабен протест в столица-
та Вашингтон на 13 май. В него ще се 
включат и български комапнии.

В понеделник те се присъединиха 
към служители на автобусния транс-
порт от Илинойс, Индиана и Уисконсин 
пред Allstate Arena в чикагското пред-
градие Роsemont, откъдето стартира 

шествието им под надслов „Автобусите 
движат Америка“. То искат от Конгреса 
финансова помощ, с която да се покри-
ят унищожителните загуби, нанесени от 
кризата покрай COVID-19. Автобусни-
те превозвачи настояват за 15 милиар-
да долара под формата на заеми и т.нар. 
грантове.

От началото на пандемията с 
COVID-19 над 95% от курсовете на тези 
частни превозвачи са анулирани, което 

доведе до огромни загуби. Общият спад 
в заетостта в тази индустрия е над 80%, 
а повечето потърпевши (над 3000 ком-
пании) са малки и средни семейни биз-
неси.

Само в Илинойс в бранша работят над 
2000 души, които превозват пътници и 
оборудване за провеждане на събития.

Очаква се в протеста в столицата да се 
включат над 400 возила от цялата стра-
на.

Български транспортни компании 
пред фалит заради COVID-19

XНад 88 хиляди шофьори на тирове загубиха работата си

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

BG компании се включиха в протеста 
на автобусните превозвачи

Автобуси и служители на български компании като K & G Coach Line Inc ще участват на протеста

Снимки: БТА
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Заразените с Covid-19 в 
Канада наближават 70 000
Заразените с коронавирус граж-

дани на Канада вече са почти 70 
000. Броят им се увеличи с 1146 

само за денонощие в понеделник 
и достигна 68 848. Данните съобщи 
Министерството на здравеопазване-
то. Темпът на нарастване на инфекци-
ите в страната спада за втори поре-
ден ден. В събота бяха регистрирани 1268 нови случая. В страната до момента 
са направени над 1 милион теста, 4871 от заразените са починали, а 32 000 са 
оздравели.

Отава дава $179 млн.  
за селското стопанство

Правителството на Канада ще 
отдели 252 млн. канадски до-
лара (179 млн. щатски долара) 

в помощ на селскостопанския сектор 
на фона на пандемията от коронави-
рус. Това съобщи премиерът Джъс-
тин Трюдо при редовното си всеки-
дневно обръщение към нацията.

Ако бъде необходимо отпускане на 
още средства, ще го направим, заяви той. По-рано бе съобщено, че канадски-
те селскостопански производители са поискали от властите помощ за около 2,6 
трлн. канадски долара (1,85 трлн. щатски долара).

Разследват оръжията 
от стрелбата в Нова Скотия
Канадските власти разследват 

произхода на три от огнестрел-
ните оръжия, използвани при 

смъртоносното нападение в провин-
ция Нова Скотия през април, съобщи 
Кралската канадска планинска поли-
ция (RCMP). От двете оръжия, използ-
вани от стрелеца, идентифициран 
като 51-годишния Габриел Уортман, само едно е канадско, съобщиха от федерал-
ната полицейска агенция на страната. За другите се смята, че са от Съединените 
щати.

Канадец бе арестуван  
заради шофиране с 308 км/ч

19-годишен канадец беше 
арестуван и обвинен в 
опасно шофиране, след 

като полицаите засякоха, че е шофи-
рал с над 300 км/ч. „Това е най-висо-
ката скорост, за която съм чувал“, за-
яви сержант Кери Шмит във видео, 
публикувано в Tуитър. „Той караше 
с невероятна скорост, говорим 191 
мили в час (308 километра в час)“. 

Младежът шофирал мощният мерцедес на баща си по магистралата „Кралица 
Елизабет“ в провинция Онтарио.

Канада раздава грантовe  
по $10 000 на тенисистите
Канада задейства икономически 

мерки, с които да помогне на 
всички 23 тенисисти в страна-

та, които се изправиха пред огромни 
финансови проблеми заради панде-
мията Covid-19 и преустановяването 
на тура. Националната банка предла-
га безвъзмездна помощ под формата 
на субсидии, съобщиха от Канадската 
тенис федерация. Грантовете са между 10 хиляди и 20 хиляди канадски долара, 
което е между 7 и 14 хиляди щатски долара.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
оронавирусът затвори млад 
българин в баскетболната зала 
и повече от месец той спа бук-
вално под коша. Така 18-го-
дишният Иван Комитски при-

ложи буквално теорията, че за да станеш 
добър баскетболист, трябва да спиш в за-
лата. В случая тази в Дейтона Бийч, в щата 
Флорида.

„Играя за гимназиалния отбор на 
Спортната академия DME. Основният 
ми пост е гард, използват ме и като леко 
крило – започва роденият на 16 февруа-
ри 2002 г. в София талант. - Дейтона Бийч 
е на няколко часа от Маями. Като член на 
Академията ходя на училище тук и карам 
12 клас“, разказа той за „Меридиан мач“.

Миналата учебна година Комитски бе 
в Интернационалната спортна академия 
към училището „Андрюс Озбърн“ в Уило-
уби, Охайо.

В началото на април във Флорида стар-
тира извънредното положение. На мом-
четата от гимназиалния баскетболен тим 
на DME с треньор Мат Панаджио им се 
предлага избор - или да се приберат там, 
където живеят, или да останат затворени 
в залата. Те избират второто...

„Около 1 април вкараха забраната за 
излизане от домовете.

Докарахме в залата легла
от сградата, в която живеехме дотогава. 
Тя се намира до залата. Така останахме 
да спим буквално под кошовете допре-
ди дни. Настанихме се на едно от трите 
баскетболни игрища. Денят ни минаваше 
по следния начин - тренировка два часа, 
вдигаме щанги, два часа онлайн училище 
и допълнително индивидуални трени-
ровки. Треньорът ни живееше с нас. Има-
хме обяд, доставян от една жена, която 

има фирма, подобна на кетъринг. Пове-
чето време беше паста или пиле. Имахме 
доставка всеки ден по три пъти“, разказ-
ва Комитски.

А дали Иван и съотборниците му са 
били с маски през цялото време? „Поне-
же бяхме карантинирани заедно, не но-
сихме маски или нещо подобно. Само 
внимавахме да си мием редовно и хуба-
во ръцете. Със семейството и с прияте-
лите говорех постоянно. Сега щатът Фло-
рида отмени забраната за излизане и се 
движим спокойно от къщата до залата и 
обратно“, добави младият баскетболист.

XИван Комитски и съотборниците му спали повече от месец буквално под коша

Covid-19 затвори българин в 
баскетболната зала във Флорида

Снимки: „Меридиан мач“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Здравей, Ангел! В тези мътни времена 
се пораждат много дискусии и споро-
ве на различни теми, а една от тях е 

инвестирането. Скоро станах свидетел 
на ситуация, в която един от хората 
обясняваше как за него най-добрата ин-
вестиция е златото и инвестирането в 

401К и стоковата борса не е за препоръч-
ване. Като човек, който не е запознат с 
тази материя, бих искал да те помоля да 
направиш сравнителен анализ и да спо-
делиш твоето виждане по този въпрос. 
Благодаря ти и бъди здрав!

Здравейте и от мен! Благодаря за хуба-
вия въпрос, който между другото се зада-
ва от много години, и въпреки че фактите 
са очевадни, аз намирам за много инте-

ресно, че хората продължават да говорят 
и дори да спорят по тази тема.

Бих ви препоръчал да вземете моя от-
говор с фактите, които описвам подроб-
но в тази статия, и ако имате възможност, 
да я споделите с този „финансов фило-
соф“, за да може и той да се запознае с тях. 
Проблемът днес, особено в последните 
два месеца, е, че всеки си говори каквото 
си иска, а останалите имат наистина вре-
мето да го слушат. Затрупани сме от мно-
го шум и малко факти, а това прави обър-
кването още по-голямо.

Ето и фактите.
Ако погледнем цената на златото - през 

1981-ва тя е $300 на унция, а днес е почти 
$1700 на унция. Това е един сравнително 
добър период, 40 години, за да разберем

ефективността 
на една инвестиция

Като знаем фактите, можем да видим, 
че това са 5.6 пъти растеж на цената на 
златото за този период. Нека се има пред-
вид, че ако съм закупил една унция злато 
през 1981-ва за $300 и тя е стояла до днес, 
тя е била само някакъв предмет, който 
съм притежавал, без да ми носи никакви 
дивиденти. Просто е запазила до някак-
ва степен парите ми от инфлацията през 
тези години.

Нека погледнем каква е била стойност-
та на индекса Dow Jones (който е един 
от основните показатели на състояни-
ето на стоковия пазар през годините и 
акциите, регистрирани в него) през съ-
щата тази 1981-ва година - 972.78 точ-
ки. Днешната стойност на този индекс 
показва 23,018.88 точки. И това е вслед-
ствие на драстичния спад поради панде-
мията тази година, като се има предвид, 
че на 02/15/2020 г. тази стойност бе над 
29,000 точки в резултат на разрастването 
на икономиката в последните години.

Като си извадя калкулатора и разде-
ля 23,018.88 (2020) на 972.78 (1981) нами-
рам, че увеличението на стойността на 
стоковия пазар за този същия период от 
40 години е 23.67 пъти. Но това не е всич-
ко, защото тук се взима само растежа на 
цените на акциите, но не и дивидентите, 
които те са изплащали през всичките тези 
години. Тези дивиденти са средно около 
3% на година, което не е включено в рас-
тежа на цените на акциите и растежа на 
Dow Jones индекса. По правилото за 72, 
което показва след колко време биха се 

удвоили парите на даден лихвен процент, 
взимайки само дивидентите от 3%, разде-
лени на 72, ние

бихме удвоили парите си 
всеки 24 години

само от дивидента. Ако тези дивиденти се 
приложат върху днешната стойност на ин-
декса, който в сегашния си вид не включ-
ва изплатените дивиденти, тази стойност 
би скочила от 23,018.88 на приблизително 
70,000, защото за 40 години имаме удво-
яване един път и малко над половината.

Това е важен факт и не трябва да се 
пропуска, защото при пазара, дори кога-
то стойностите падат и това е нещо нор-
мално в различните периоди през годи-
ните, дивидентите продължават да се 
изплащат. Понякога тези дивиденти също 
могат да паднат, но никога няма да се из-
губят напълно, а при златото те дори не 
съществуват.

Златото е като къща, която притежа-
вам, но не мога да давам под наем и ча-
кам цената й да се вдигне или да намеря 
някой, който да ми даде повече, отколко-
то съм дал аз. Но

докато чакам, аз не печеля
абсолютно нищо. Инвестирането в пазара 
ми дава шанс да получавам наем от моя-
та собственост, докато следя промените 
в цените на активите, които съм закупил. 
Наемът идва като дивидент, независимо 
дали пазарът е нагоре или надолу, аз по-
лучавам този наем - къде повече, къде по-
малко според икономиката, но го има.

Да приключим тази дискусия с факти и 
да я погребем веднъж завинаги - златото 
е нараснало 5.6 пъти за последните 40 го-
дини, без да плаща дивидент за този пе-
риод, докато стоковият пазар е нараснал 
с 23.67 пъти, изключвайки дивидентите, и 
около 70 пъти с включени дивиденти за 
този същия период от 40 години.

Оставам всички, които четат тази ста-
тия, сами да си направят заключенията. 
Аз нямам какво повече да добавя по те-
мата.

Ако имате приятели и познати, които се 
интересуват и искат да знаят детайлите 
по този закон, моля, споделете това съоб-
щение с тях, за да могат да са по-инфор-
мирани в този хаос и се надявам по-уве-
рени 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 интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации 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

Златото срещу стоковия 
пазар: Кой печели?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://restaurantmehanata.com/
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М
ного шофьори остават ве-
рни на една застрахова-
телна компания и плащат 
същата полица години 
наред, без да се огледат 

за по-добра сделка. А във времена като 
днешното трябва да се огледаме за все-
ки разход, който би могъл да бъде свит. 
Ето някои стъпки, които могат да ви по-
могнат да спестите пари за автомобилна 
застраховка:

Проверете застраховките 
на различни коли

Преди дори да купите автомобил, 
сравнете колко ще ви струва да застра-
ховате няколко разни марки и модели. 
Месечната ви вноска се изчислява въз 
основа на определени критерии, един от 
които е цената на поправката при ката-
строфа – тази стойност варира значител-
но от модел до модел, дори и при пре-
возни средства, които изглеждат сходни.

Сравнете цените, предлагани от раз-
лични застрахователни компании. Може 
да проверите каква би била месечната 
ви вноска за даден вид автомобил в за-
висимост от застрахователната фирма 
на тези уебсайтове, предлагащи подоб-
ни сравнения: quicken.com/insurance 
или insweb.com. Добре е да направите 
това, преди да закупите кола, но дори да 
проверите, след като вече имате застра-
ховка, гореспоменатите уебсайтове мо-
гат да ви спестят много пари в бъдеще.

Проверете обхвата 
на застраховката си

Прочетете внимателно дребния 
шрифт и се уверете, че имате нужно-
то застрахователно покритие. Мини-

мумът, който една автомобилна застра-
ховка трябва да включва, е: bodily injury 
liability (отговорност за телесна повре-
да), property damage (повреда на иму-
щество), uninsured and underinsured 
motorist coverage (покритие за неза-
страхован или недостатъчно застра-
хован шофьор). Разбира се, най-добре 
е полицата да включва и collision and 
comprehensive coverage (всеобхват-
но покритие при катастрофа), personal 
injury protection (покритие на разхо-
ди по вашата телесна повреда), medical 
payment coverage (изплащане на меди-
цински разходи).

Потърсете намаления. Застраховател-
ната компания може да ви предложи по-
ниска цена, ако колата ви е оборудвана 
по последния писък на модата за безо-
пасност – много въздушни възглавници, 
антиблокиращи спирачки или оборуд-
ване против кражба. Също така повече-
то застрахователи дават намаления, ако 
закупите не само автомобилната си по-

лица от тях, но и застраховките за дом, 
живот или лична отговорност. Ако имате 
тийнейджъри, бихте си спестили много 
пари, ако представите документация, че 
те имат само отлични оценки в училище 
или че посещават училище на 100 мили 
(или повече) от вашия дом и карат кола-
та ви само когато се върнат вкъщи през 
ваканцията.

Друг добър начин да намалите разхо-
дите по личното си превозно средство е

да карате по-внимателно
Българите са всеизвестни с лудото си 

шофиране, но наистина си заслужава да 
не бързате толкова и да сте по-предпаз-
ливи, когато карате. Агресивните вода-
чи на автомобили прахосват гориво и 
пари, като натискат педала на газта до 
дупка и удрят яростно спирачките. Уе-
бсайтът Edmunds.com е направил про-
учване, което статистически доказва, че 
шофьорите, които отнемат газта, кога-
то видят червен светофар, използвайки 

спирачките много малко, а после бавно 
увеличават скоростта, когато светне зе-
лено, намаляват използваното количе-
ство бензин с 35%.

Друг важен принцип е да не подлудя-
вате скоростомера. Пробегът на бензин 
рязко намалява, когато карате бързо. 
Изследване на енергийното министер-
ство на САЩ (The Energy Department) 
доказва, че за всяка миля в час, с която 
карате над 60 мили/час, вие плащате 30 
цента повече за галон бензин. Спомнете 
си за това следващия път, когато обика-
ляте бензиностанциите, за да намерите 
с 2-3 цента/галон по-евтин бензин – мо-
жете да спестите много повече пари, ако 
чисто и просто не надвишавате 60 мили/
час!

Не забравяйте и магическата сила на 
функцията „Круиз контрол“. Edmunds.
com са изчислили, че увеличавате ефек-
тивността на горивото си с 35%, ако ка-
рате на круиз контрол с 65 мили/час, и с 
45%, ако карате на круиз с 55 мили/час.

XНяколко съвета, които ще ни помогнат да намалим разходите си

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Как да спестим пари за 
автомобилна застраховка

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
vladimirov@bg-voice.com

М
оже би вече сте чули 
за видеото „Plandemic“, 
може би дори вече сте го 
гледали, защото то свет-
кавично обиколи соци-

алните мрежи по целия свят, преди да 
бъде свалено от платформите. Опитите 
да се публикува отново и отново оба-
че не спират, затова ако ви попадне от-
ново, помислете преди да го препрати-
те на приятелите си или да разкажете за 
него на колегите си. Защото по мнение-
то на редица авторитетни медии и спе-
циалисти, то прелива от недоказуеми те-
ории на конспирацията и дори фалшиви 
изводи, свързани с много проблеми 
пред здравето на съвременните обще-
ства, включително и пандемията от ко-
ронавирус. Твърдения, които трудно мо-
гат да бъдат доказани, но и трудно могат 
да бъдат оборени, както повеляват най-
добрите практики на конспирацията.

Какво е това видео?
„Plandemic“ представлява интервю с 

учен със спорна репутация. Тя се казва 
д-р Джуди Майковиц и във видеото раз-
казва как блестящата й научна кариера 
е била съсипана от фармацевтичната 
индустрия, защото е заплашвала печал-
бите й. Майковиц твърди и че е жертва и 
на хора като д-р Антъни Фаучи, главни-
ят вирусолог на САЩ, защото са искали 
да откраднат труда й. Пред камерата тя 
обяснява и как науката е корумпирана, 
защото всички работят само за да се об-
лагодетелстват от патенти, а също и че 

човешкото здраве е пожертвано заради 
финансови интереси. Видеото я пред-
ставя като човек, който не спира да се 
бори за идеите си, макар да е пострада-
ла сериозно при отстояването им.

Филмът е заснет професионално, по 
всички правила на документалното 
кино, казват специалистите. Осветлени-
ето, структурата на разказа, използва-
нето на изображенията, ъгълът на каме-
рата... Всичко говори за достоверност и 
фактическа информираност.

Първата част на видеото залага и 
на друго – то убедително внушава до-

верие в личността на Майковиц. Тя е 
представена като безспорен експерт, 
а поведението й излъчва спокойствие, 
компетентност и сигурност. Говори на-
учно, но просто, разказва лична исто-
рия, с която предизвиква съчувствие. В 
първите десетина минути не се защита-
ват научни концепции, не се представят 
научни теории, не се споменават вак-
сини и вируси. Това време е посветено 
единствено на Майковиц. Създателите 
на видеото са наясно, че тя не е позна-
та и използват почти половината от фил-
ма, за да наложат представа за нея като 

за умерен и образован учен. Представа, 
която знаят, че ще бъде оспорена след 
пускането на филма, но която има пре-
димството да е първа и заради това по-
убедителна.

И все пак коя е 
д-р Джуди Майковиц?

В „безупречната“ й кариера има поле 
за доста въпросителни, а някои без-
спорни факти хвърлят сериозна сянка 
на реномето й. Информация за тях може 
да се намери в Respectful Insolence - ува-
жаван научен блог, поддържан от аме-
риканския онкологичен хирург Дейвид 
Хенри Горски.

Майковиц се дипломира като бакала-
вър по химия със специализация в об-
ластта на биологията в университета на 
Вирджиния през 1980 г. и същата година 
започва работа в Националния институт 
по ракови болести в лабораторията на 
Франсис „Франк“ Русети, където разра-
ботва методи за пречистване на интер-
ферон-алфа.

През 1992 г. защитава докторат в про-
грама за двойна научна степен по би-
охимия и молекулярна биология в 
университета „Джордж Вашингтон“, а 
докторската й теза е озаглавена „Нега-
тивна регулация на експресията на HIV в 
моноцитите". Майковиц и нейните под-
дръжници често твърдят, че нейната 
докторска теза „е променила лечението 
на ХИВ-СПИН“, но не се откриват доказа-
телства за това.

Мрежа от лъжи: 
„Plandemic“ - видеото 
на конспирациите
XСветовните платформи свалиха 

филма. Ето защо

Джуди Майковиц

Д-р Антъни Фалучи, главният вирусолог на САЩ, една от мишените на Майковиц. 

Снимкa: БТА

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Твърденията на Джуди Майковиц 
бяха опровергани от престижното 
издание Sience. Ето бързата про-

верка на учените:

Интервюиращ: Ако се наложат за-
дължителни ваксини в световен мащаб, 
предполагам, че тези хора, които ги при-
тежават, ще направят стотици милиарди 
долари.

Майковиц: И те ще убият милиони, 
които вече са ваксинирани. Понастоя-
щем няма ваксина по схема за който и 
да е РНК вирус, която действа.

Ваксините не са убили милиони; те са 
спасили милиони животи. Много вакси-
ни, които работят срещу РНК вируси, са 
на пазара, включително за грип, морби-
ли, паротит, рубеола, бяс, жълта треска 
и ебола.

Интервюиращ: Трябва да те питам да 
не си антиваксър?

Майковиц: О, абсолютно не. Всъщ-
ност ваксината е имунна терапия, как-
то интерферон алфа е имунна терапия, 
така че аз не съм антиваксър. Работата 
ми е да развивам имунни терапии. Това 
са ваксините.

В друг видеоклип Майковиц носи 
шапка с надпис VAXXED II, което е про-
дължение на филм, който свързва вак-
сина срещу морбили, паротит и рубеола 
с аутизъм, развенчаващо теорията й. Тя 
също така повтаря няколко твърдения, 
направени от хора, които ръководят 
движението срещу ваксините. В презен-
тацията на PowerPoint, която тя изпрати 
на Science, тя призовава за „незабавен 
мораториум“ на всички ваксини.

Интервюиращ: Смятате ли, че този 
вирус (SARS-CoV-2) е създаден в лабо-
ратория?

Майковиц: Не бих използвала дума-
та създадена. Но не може да се каже, че 
е естествено срещнат, ако е било чрез 
лабораторията. Значи, много е ясно, че 
вирусът е манипулиран. Това семей-
ство вируси е манипулирано и проу-
чено в лаборатория, където животни-
те са били поставени в лабораторията, 
и това е това, което е било освободе-
но, независимо дали умишлено или не. 
Това не може да е естествено. 

Не някой е бил на пазар и си е ку-
пил прилеп, не е било на пазара, ви-
русът не скача директно върху хората. 
Не става така. Това е ускорена вирусна 
еволюция. Ако е било естествено явле-
ние, би отнело до 800 години, за да се 
случи.

Научните оценки показват, че най-
близкият вирус до SARS-CoV-2, този, 
който причинява COVID-19, е приле-
пов коронавирус, идентифициран от 
Института по вирусология в Ухан (WIV). 
„Разстоянието“ в еволюционното вре-
ме до SARS-CoV-2 е около 20 до 80 го-
дини. Няма доказателства, че вирусът 
на прилепа е бил манипулиран.

Интервюиращ: А имате ли някакви 
идеи за това къде е станало?

Майковиц: О, да, сигурна съм, че е 
станало между лабораториите на Се-
верна Каролина Форт Детрик, Меди-
цинският институт по инфекциозни 
болести на армията на САЩ и лабора-
торията в Ухан.

Няма доказателства, че SARS-CoV-2 

е с произход от WIV (Wuhan Institute 
of Virology). Институтът на Фаучи спря 
финансирането на американските еки-
пи, които работят с лабораторията на 
Ухан, това възмути много учени.

Майковиц: Италия има много ста-
ро население. Тези хора са много бо-
лни от възпалителни заболявания. В 
началото на 2019 г. те получиха неиз-
питана нова форма на грипна ваксина, 
която има четири различни щама грип, 
включително високо патогенния H1N1. 
Ваксината е била отгледана в клетъчна 
линия, в кучешка клетъчна линия. Ку-
четата имат много коронавируси.

Няма доказателства, че всяка вак-
сина срещу грип или кучешки коро-
навирус са свързани с епидемията от 
Covid-19 в Италия.

Майковиц: Носенето на маската 
буквално активира собствения ти ви-
рус. И ако се случи да е SARS-CoV-2, то-
гава имаш голям проблем.

Не е ясно какво Майковиц обозна-
чава с „коронавирусни изрази“. Няма 
доказателства, че носенето на маска 
може да активира вируси и да разбо-
лее хората.

Майковиц: Защо ще затваряте пла-
жа? Имате последователности в почва-
та, в пясъка. Имате лечебни микроби в 
океана, в солената вода. Това е лудост.

Не е ясно какво означава за Майко-
виц „последователности“ в пясъка или 
почвата. Няма доказателства, че ми-
кробите в океана могат да лекуват па-
циенти с COVID-19.

Просто казано, тя е работила в ла-
бораторията на д-р Русети, свърши-
ла е добра работа, но никога не е била 
„блестящ“ учен, още по-малко „един от 
най-изтъкнатите учени на поколението 
си.“

Името й е в 34 публикации в PubMed, 
от които тя е първи автор само на осем 
и съавтор само на четири, само една 
от тях е от времето й в Националните 
здравни институти на САЩ. От 1998 г. на-
сам Майковиц никога не е била незави-
сима, не е била водещ автор на изслед-
ване, а е работила в лабораторията на 
водещия автор на изследването, под ръ-
ководството на този водещ автор, пише 
Respectful Insolence.

В биографията 
й има и арест

за който тя сама разказва във видеото. 
Фактите са, че тя е била задържана за 
кратко, след като е обвинена от бивши 
работодатели, че е задържала записки и 
данни по изследователски проекти, по 
които е работила. За разлика от твърде-
нията на Майковиц обаче, има заповеди 
за обиск и заповеди за арест, а неин ко-
лега свидетелства под клетва, че тя го е 
накарала да изнесе документация от ла-
бораторията.

Майковиц обаче твърди, че цялата 
история е скалъпена, че не е имало об-
винения, а Министерството на право-
съдието и ФБР са държали делото в тай-
на, така че дори да не може да си наеме 
адвокат (което всъщност не е така, тя е 
имала адвокат, показват медийни пуб-
ликации от ноември 2011-а).

Всяко право на справедлив процес ми 
беше отнето и до днес нямам конститу-
ционни права и свободи, казва Майко-
виц, но водещият не я пита какво значи 
това. Прави впечатление, че всъщност 
той нито веднъж не я апострофира, а въ-
просите му са по-скоро в подкрепа на 
нейните думи, отколкото с цел да изя-
снят фактите.

Джуди Майковиц твърди, че изследо-
вателската й работа е свързана с вакси-
ните и в този смисъл тя не е антиваксър. 
Което не й пречи да защитава тезата, че 
ретровируси и други състояния като ау-
тизъм и рак произхождат от клетки на 
мишка, използвани за производство-
то на ваксини. От дълго време насам тя 
разказва и че е била тикната в затвора 
заради откритието си, че 25 милиона 
американци са били заразени със смър-
тоносни ретровируси чрез ваксини. 
Тъжното е, че някога тя е била приличен 
учен, за разлика от някои други учени, 
превърнали се в истерични антиваксъ-
ри, пише Respectful Insolence.

Вие може и да не сте споделили 
„Plandemic“, но ваши приятели вероят-
но са го направили. 

И те в никакъв случай не са върли 
привърженици на теориите на конспи-
рацията, а са интелигентни, разумни и 
информирани хора. Но са си казали: 
„Виж ти, тук има нещо интересно“. Как 
да им опонираме, а с тях и на конспи-

рациите?
В никакъв случай не им казвайте, че 

са луди да качват това видео, съветват 
от Forbes. И в никакъв случай не насто-
явайте да изтрият видео или да призо-
вавате хората да не го гледат. 

Това ще има обратен ефект, защото 
„забраненият плод“ е най-интересен. 
Специалисти, занимаващи се с мате-

рията, смятат, че най-добър резултат 
би имал спорът. Например да ги питате 
защо са убедени в професионализма 
на Майковиц. Или смятат ли, че би мо-
гла да е експерт по всички теми, които 
обсъжда? 

Или просто пуснете своето мнение 
в профила си. Не е нужно да спорите 
цяла нощ, достатъчно е да реагирате.

Как да отвърнем на „Plandemic“

Бърза проверка на твърденията

Снимкa: БТА
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Б
ългарка стана част от из-
следователски екипи, които 
проучват как социалната из-
олация се отразява на реч-
никовия запас на децата. „Ако 

изолацията продължи прекалено дъл-
го, това няма как да не се отрази на тех-
ните възприятия и дори говор“, споделя 
Михаела Барокова, която е докторант 
по психология на развитието в „Boston 
University“.

„Изследвания до момента показват, 
че през втората и третата година от жи-
вота на децата те научават средно 30 до 
50 думи на ден. Тези изследвания са пра-
вени с деца, тествани в обичайното им 
ежедневие, което е свързано с прекара-
ното време с родителите, ходене на ясла 
и детска градина. Но с въвеждането на 
мерките 

това ежедневие 
много се е променило 

и то ще има отражение върху речнико-
вия запас на децата“, каза Михаела Баро-
кова пред Bulgaria ON AIR.

Тя и нейните колеги в програмата се 
опитват да са в помощ на родителите в 
тази ситуация. Това, което им дават като 
съвет, е да говорят с децата си, да им че-
тат книжки, за да подпомогнат тяхното 
езиково развитие.

Българката съветва майките и бащите 
и да избират игри, които изискват дава-
не и чакане на ред.

Освен това според нея с малчуганите

трябва да се говори 
за ситуацията

около световната пандемия.
„Не трябва да подценяваме интуици-

ята, че нещо се случва. Децата забеляз-
ват родителите, виждат разлика в пове-
дението им. Важно е да се говори с тях 
на такива теми. СЗО преди няколко дни 
публикува детска книжка на тема „ко-
ронавирус“, която да помогне на роди-
телите да комуникират с най-малките 
членове на обществото. В този формат 
родителите могат да разкажат на деца-
та си по начин, по който е разбираем за 
тях“, допълни Барокова.

Българката е категорична, че играта с 
връстниците е много важна част от еже-
дневието на децата. Тя смята, че въз ос-
нова на тяхното изследването и анализ 
на данните, ще могат да разберат какъв 
ще е ефектът върху това, че сега децата 
са с родителите си, а обикновено това 
време го прекарват навън.

„Смятам, че на първо място 

трябва да се мисли 
за безопасността на децата 
и техните семейства. 

Това трябва да е водещ мотив дали да 
се отворят яслите и детските градини. 
Бих искала да кажа на родителите, че е 
много важно как те организират еже-
дневието на децата си и как качествено 
да подпомогнат тяхното развитие вкъ-
щи“, каза още възпитаничката на „Boston 
University“.

Българка от Бостън в помощ 
на децата в изолация
XМихаела Барокова е част от екип, който проучва поведението им и дава съвети на родителите

Мистериозно заболяване сред деца-
та поставя лекарите в Европа и в САЩ 
пред истинска загадка. То се характе-
ризира със странни симптоми и много 
тежко протичане. Някои от децата са 
дали положителни проби за коронави-
рус.

Симптомите са почти еднакви: сил-
но зачервен език, разширена коронар-
на артерия, температура, а понякога и 
обриви по кожата. Най-новите случаи 
бяха регистрирани в една болница в 
Ню Йорк. През последните седмици там 
са били лекувани 25 деца, някои от кои-
то са били в критично състояние. Спо-
ред медиците заболяването има връзка 
с Ковид-19.

За деца със същите симптоми преди 
това бе съобщено и от здравната служ-
ба на Великобритания. Много от тях, но 
не всички, били с позитивен тест за ин-
фекция с коронавирус. Испания също 
регистрира десетки подобни случаи. 
Отделни случаи се срещали също в Гер-
мания, Швейцария и Италия.

За разлика от възрастните пациен-
ти, при въпросните деца белите дро-
бове не били засегнати. Някои лекари 
предполагат, че става дума за „мулти-
системен възпалителен синдром". Д-р 
Джеймс Шнайдър, ръководител на дет-
ското интензивно отделение в Педи-
атричната болница на Лонг Айлънд, 
казва, че някои от тези мистериозни 
заболявания много приличали на из-
вестния „синдром на Кавазаки“, който 

се проявява най-вече у малки деца и 
също се отличава с възпаления на кръ-
воносните съдове, висока температу-
ра, а често и с обриви по кожата. И д-р 
Славина Манева от Мадрид споделя 
пред Deutsche Welle, че в Испания през 
последните седмици са регистрира-
ни десетки случаи на деца с атипични 
симптоми като гастроентерит, обриви, 
синдром на токсичен шок и синдром на 
Кавазаки.

Мистериозно заболяване поваля малчугани в САЩ

Снимкa: Bulgaria ON AIR

https://cabinetleader.com/


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

13 - 19 май 2020 г.24

П
андемията от коронавирус 
се оказа още една възмож-
ност за успеха на един от 
най-богатите българи в Аме-
рика – младият милиардер 

Влад Тенев. Компанията му Robinhood 
успя да набере финансиране в размер 
на 280 млн. долара, което вдигна стой-
ността на компанията му на 8,3 млрд. до-
лара.

Това става ясно от съобщение на сай-
та на Robinhood от началото на май.

Компанията на Тенев се радва на голя-
ма популярност в Америка. Тя има над 
10 милиона потребители и много дру-
ги компании копират концепцията й. А 
тя дава възможност на всички да търгу-
ват на фондова борса, независимо дали 
имат големи финансови възможности. 
С опцията за електронното предлагане 
не е нужно и потребителите да плащат 
между 7 и 10 долара на транзакция. Така 
повече хора се включват в пазара на ак-
ции без такси и без минимален капитал 
за акаунт.

Владимир Тенев е на 34 години, роден 
е във Варна, но още 4-годишен

емигрира с родителите си 
в САЩ

Тук той става известен като Влад и 
като един от съоснователите на пече-
лившата платформа.

Компанията на Тенев Robinhood, коя-
то се намира в Пало Алто, е типичен 
пример за определението за еднорог. 
Това са стартиращи компании, които ус-
пяват да достигнат пазарна оценка от 
над 1 млрд. долара – като Uber и Airbnb 
например. Бързо разрастващата се ком-
пания печели от лихви върху парите в 
сметките на клиентите си в приложени-
ето, пише „24 часа“.

Другият източник на приходи е от або-
наментната услуга „Робинхуд Голд“. С нея 
потребителите могат да взимат заеми, с 
които да търгуват. Таксите на месец са 
между 6 и 200 долара, а кредитите мо-
гат да бъдат в размер от 1000 и 50 хил. 
долара.

Въпреки кризата, причинена от све-

товната пандемия COVID-19, през по-
следните месеци потребителите на 
Robinhood нарастват главоломно.

„На фона на предизвикателните вре-
мена и нестабилност на пазара, ние 
сме благодарни, че хората се обръщат 
към Robinhood, за да участват на паза-
рите и да изграждат своето финансово 
бъдеще. Тази година добавихме пове-
че от три милиона финансирани акаун-
та и сме благодарни за възможността 
да обслужваме всеки клиент. Ние също 
се гордеем, че създадохме платформа, 
която дава нови възможности на хората: 
половината нови клиенти на Robinhood 
тази година бяха инвеститори за първи 
път“, пише в съобщението на сайта на 
компанията.

И се уточнява, че новото финансира-

не ще бъде използвано за непрекъсна-
то подобряване на услугата, за разра-
стването на платформата, изграждане 
на нови продукти и по-бързо достигане 
на новостите до потребителите. Това оз-
начава, че

ще се наемат повече топ 
специалисти

във всичките офиси на компанията, 
включително и в най-новия й - в Денвър.

Именно поради много присъедини-
ли се потребители през последните ме-
сеци платформата претърпя серия от 
технически сривове в началото на март, 
заради което те нямаха възможност да 
търгуват с часове, припомня Business 
insider.

В интервю за Fortune Тенев уверява, 

че оттогава техническият капацитет е 
подобрен и през април са проведени 
няколко големи вълни на търгуване без 
проблеми.

Миналата година Robinhood набра 
още 323 млн. долара, което тогава оце-
ни компанията на 7,6 млрд. долара.

Според източници на Financial Times 
условията на новото финансиране 
включват протекции за дяловете на ин-
веститорите, ако компанията излезе на 
борсата. Още миналата година имаше 
прогнози, че платформата ще старти-
ра първоначално публично предлагане 
през 2020 г.

Въпреки това не е ясно колко точно 
е печеливша компанията. Тенев отказ-
ва да отговори на този въпрос, но уве-
рява, че приходите й са разнообразни, 
и прогнозира солиден растеж и през 
следващата година. Освен това плат-
формата

скоро навлиза и на пазара 
във Великобритания

където вече я очакват 150 хил. клиенти
Тенев от малък проявявал интерес 

към математика и наука. Израснал е в 
семейството на двама академично ори-
ентирани родители, като и двамата за-
минават за САЩ, за да работят в Светов-
ната банка, пише „Форбс“. Влад израства 
във Вирджиния, като през 2004 г. зами-
нава да учи в „Станфорд“. Там се запозна-
ва със съоснователя на Robinhood Бей-
жу Бат, с когото са съквартиранти. Той е 
бакалавър в специалност „Физика“ и ма-
гистър по математика, докато Влад има 
бакалавърска степен по математика и 
магистърска степен също по математи-
ка от Калифорнийския университет. Два-
мата са не само сътрудници, но и най-до-
бри приятели, тъй като имат много общо 
помежду си. Например и двамата са деца 
на имигранти.

Първият им общ проект е факт, след 
като се местят в Ню Йорк, за да направят 
платформа за хеджфондове. В интервю 
за Mad Money Тенев разказва и за втора-
та компания, създадена също в Ню Йорк 
преди големия пробив с Robinhood. Тя е 
била за продажба на софтуер за банки и 
големи институции. Двамата с Бат ана-
лизират внимателно променящите се 
финансови пазари и решават да напра-
вят платформата. Влад и Бат се връщат в 
Калифорния и създават Robinhood, коя-
то ги изстрелва до върха. Двамата са не 
само основатели на компанията, но и 
до днес работят активно по процесите в 
нея. Например Тенев е отговорен за над-
зора на инженерите и бизнесекипите. От 
началото на 2018 г. те предлагат и нова 
услуга – търговия с криптовалути.

Същата година Тенев влезе в топ 11 на 
новите техномилиардерите редом до ос-
нователя на „Амазон“ Джеф Безос, създа-
теля на „Майкрософт“ Бил Гейтс и Уорън 
Бъфет. Тогава Robinhood е на стойност 6 
млрд. долара.

През 2017 г. името на Тенев бе включе-
но в списъка на „Форбс“ 30 под 30 за мла-
ди мениджъри в сферата на финансови-
те пазари.

Covid-19 увеличи печалбата 
на BG милиардер в САЩ
XСтойността на компанията Robinhood на Влад Тенев се вдигна на $8,3 млрд.

Владимир Тенев и другият съосновател на Robinhood Бейжу Бат.

Снимкa: ClubZ

Снимкa: CryptoDnes
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Над 4 милиона са заразените 
с Covid-19 в света

Над 4,19 млн. души са заразени 
с COVID-19 в глобален мащаб, 
жертвите на заболяването са 285 

120, сочи последната статистика на Рой-
терс, обхванала над 210 държави и тери-
тории. В САЩ жертвите на коронавируса 
вече са 80 606, а заразените – над 1,35 
млн. Великобритания е втора по брой на 
жертви в света с 32 065 починали. Заразените на Острова са 223 106, предава БНР. 
Испания е с 26 744 жертви и близо 245 300 заразени. Русия е на 4-о място по брой 
заразени – 221 344 и 2009 починали.

СЗО: Произвеждането  
на ваксина е ускорено

Генералният директор на СЗО Тедрос 
Аданом Гебрейесус заяви, че има 
седем-осем водещи кандидати за 

ваксина за новия коронавирус и работа-
та по тях е ускорена. На видеобрифинг 
Гебрейесус каза, че преди два месеца се 
е смятало, че произвеждането на вакси-
на ще отнеме 12 до 18 месеца. По думи-
те му усилието е ускорено с помощта на 

сумата от 7,4 милиарда евро, които бяха обещани преди седмица от лидерите на 
40 държави. Шефът на СЗО информира, че има и консорциум от над 400 учени, 
които участват в развитието на ваксината.

Скок на заразените в 
Германия след разхлабването
Германия съобщи, че новите коро-

навирусни инфекции са започнали 
да се ускоряват след предприетите 

ранни стъпки за облекчаване на огра-
ничителните мерки. Това може да пре-
дизвика глобална тревога от втора въл-
на на коронавирусната пандемия, при 
това в момент, когато бизнесът в редица 
държави започна отново да отваря - от 
фризьорските салони в Париж до Дисниленд в Шанхай, посочва Ройтерс. Само 
няколко дни по-рано властите в Германия предприеха ранни стъпки за облекча-
ване на мерките за блокиране.

Нигерия бутна хотели, нарушили 
мерките срещу Covid-19

Властите в богатия на петрол щат Ри-
върс в Нигерия събориха два хотела 
заради предполагаемо нарушение 

на мерките, предназначени да ограни-
чат разпространението на коронавируса. 
Губернаторът на щата Нюсъм Уайк, кой-
то контролира разрушаването на хотели-
те Edemete и Prodest Home, заяви, че соб-

ствениците им не са изпълнили заповедта да затворят. Мениджърите на двата 
хотела са арестувани, но собственикът на единият от тях отрече, че е работил 
незаконно.

Петима загинаха при пожар  
в болница в Санкт Петербург
Пет души загинаха в пожар в реани-

мационно отделение на болницата 
„Свети Георги“ в руския град Санкт 

Петербург, която приема пациенти с но-
вия коронавирус. И петимата пациенти са 
били включени към апарат за изкуствена 
вентилация на белите дробове, съобщи 
Министерството за извънредните ситуа-
ции. Евакуирани са около 150 души.Пред-
полага се, че причината за пожара, който вече е локализиран, е късо съединение 
на апарат за обдишване или неговата неизправност.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Сняг и минусови температури 
през май в Североизтока на САЩ
П

олярен фронт донесе нео-
бичаен за сезона сняг в се-
вероизточната част на САЩ.

В някои райони с по-голя-
ма надморска височина - в 

щата Ню Йорк и в региона Нова Англия 
- се натрупа снежна покривка до 25 сан-
тиметра. Сняг имаше по крайбрежието 
от щата Мейн на север до Манхатън на 
юг. Съобщено бе за снежна вихрушка в 
Бостън.

На много места снеговалежите бяха 
рекордни за началото на май.

На връх Вашингтон, щата Ню Хемпшър 
– най-високата точка в региона – метео-
рологичните условия бяха като в Аркти-
ка – температурата се усещаше като -30 
градуса по Целзий, а

поривите на вятъра 
достигаха скорост 
от 140 км/ч

В щата Върмонт зимата се завърна 
два дни след като започна вдигането на 
ограниченията за тенис, голф и други 
дейности на открито. Губернаторът, ре-
публиканецът Фил Скот, изрази съчувст-
вие към местните жители, които остана-
ха недоволни от капризите на времето 
след седмици на стоене вкъщи заради 

рестрикциите за спиране на разпрос-
транението на новия коронавирус.

Полярен фронт от Арктика обикнове-
но достига Канада и части от САЩ два 
пъти през зимата, носейки смразяващ 
студ и сняг. Система на ниско налягане 
край южното крайбрежие на Нова Ан-
глия е помогнала студеният въздух да 
достигне на юг, обясни метеоролог.

Очаква се температурата да се пони-
жи тази нощ до -1 градус по Целзий в 
части от щатите Ню Йорк и Ню Джърси.

Сняг затрупа и северните части на Он-
тарио. Валежите са резултат от полярна 
буря, която се премести над региона.

Онтарио е северна провинция и макар 

и изненадващи, преспите сняг очевидно 
не са новост за жителите й. Не е необи-
чайно през май там да има сняг, написа в 
Twitter The Weather Network.

XНа някои места снеговалежът натрупа до 25 сантиметра

Преспи затрупаха и северната част на Канада
Снимкa: БТА

Снимкa: Twitter

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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М
афията никога не прави 
нищо от щедрост. За тях 
тази концепция не съ-
ществува. Единственото, 
което знаят, е „Ще ти по-

могна, ако и ти ми помогнеш“.
Това обяснява за ВВС Енцо Рандо, ра-

ботещ в организация за борба с органи-
зираната престъпност в Италия.

В статията „Коронавирусът: Примам-
ливите пари на мафията по време на 
криза“ се разказва, че не само органи-
зираната престъпност в страната търси 
как да направи милиони от пандемията, 
но и че мнозина италианци смятат, че са 
в ситуация без алтернатива на това да 
приемат „спасително“ предложение от 
престъпния свят.

Брат на мафиот от Сицилия раздава 

храна в бедните квартали на Палермо и 
казва, че ако да помагаш на хората озна-
чавало да си мафиот, то

„аз съм горд да съм 
мафиозо“

Той самият не потвърждава дали е 
част от престъпните структури, но раз-
казва, че „хората ми звънят и плачат 
по телефона, децата им няма какво да 
ядат... една жена ми се обажда всеки ден, 
защото има 5 деца и не знае как да ги на-
храни“.

Крайната цел на мафиота никога не е 
да спечели пари, а да превземе бизне-
са на другите, за да пере пари през него.

Това е стар трик на мафията. „Целта е 
да печелят доверие и да действат като 
алтернатива на държавата“, обяснява 

Никола Гратери, антимафия магистрат и 
ръководител на прокуратурата в Катан-
царо в Калабрия. По този начин те под-
силват базата на подкрепящите ги, до-
пълва той.

Италианската икономика наистина е 
ударена тежко от пандемията, безрабо-
тицата расте, а икономиката пропада в 
рецесия. Но да приемеш помощ от ма-
фията - дори на ръба на отчаянието - е 
изключително опасно.

В началото нищо не ти искат в замя-
на. Но

всеки трябва един ден 
да се отплати

под някаква форма.
Марчело, собственик на затворен от 

март ресторант в Палермо, казва, че не 

може да си позволи да вземе помощен 
кредит от държавата, защото при нови-
те условия няма как бизнесът му да е пе-
челивш, за да върне парите. Той очаква 
скоро да получи предложение, което не 
може да откаже. Всичко е доста директ-
но, описва той - мафиотът звъни на вра-
тата и предлага веднага да купи бизнеса 
ти. На прага се споразумявате за цената, 
после някой прехвърля пари на сметка-
та ти, а останалото получаваш в брой. „В 
момента бизнесът ми потъва и когато 
някой ти хвърли спасителен пояс, изби-
раш или да се удавиш с идеалите си, или 
да плуваш.“

Мафията винаги се завръща да си 
прибере дълга, напомня пред ВВС Гас-
паре Мутоло, бивш сицилиански мафи-
озо и свидетел по десетки съдебни слу-
чаи срещу престъпността. „Точно така 
работех и аз. Винаги бях много чаровен, 
изглеждах щедър, никога не издавах ис-
тинската си същност. Но не забравяй-
те, че аз съм престъпник, убил над 20 
души.“

Мутоло допълва, че когато е „помагал“ 
на семейства в нужда, те никога не са се 
интересували кой е и какъв е. „Когато 
децата ти плачат, защото на масата няма 
храна или бизнесът ти е пред фалит, не 
мислиш за последиците от това да ти по-
могнат погрешните хора. Мислиш един-
ствено как да оцелееш.“

Но когато наближат общинските избо-
ри, той отивал при онези, на които е по-
могнал, за да им каже: „Привет, красаве-
цо, помниш ли ме? Помогнах ти, когато 
беше в нужда,

сега аз имам нужда от теб
И единственото, което искам, е да гла-

суваш за този кандидат.“
Мафията разполага с готови пари за 

харчене по време на криза, обяснява 
още Мутоло. „Те са много по-ефективни 
от държавата, когато трябва да се пома-
га на хора в нужда.“

Гратери напомня, че даването на за-
еми е сред основните занимания на ма-
фията, „но крайната цел на мафиота ни-
кога не е да спечели пари, а да превземе 
бизнеса на другите, за да пере пари през 
него“.

На ръба на отчаянието: 
Да приемеш помощ от мафията
XКрайната цел на мафиота никога не е да спечели пари,  

а да превземе бизнеса на другите, за да пере пари през него

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Експериментът не може да бъде избегнат. Той започва по 
цялата планета и засяга милиарди. Успоредно с това разпрос-
транението, мерките и лечението на COVID-19 става все пове-
че въпрос на политика, а не на наука.

Точно затова експериментът по „нормализиране“ на живо-
та в „ненормална ситуация“ ни хвърля в неизвестното, в което 
отговорността ще е предимно свързана с нашето поведение 
и гражданска съвест, а не с конкретни мерки, разписани на 
хартия. Защото ако един човек няма съвест, никакви времен-
ни правила не могат да го спрат.

Навлизаме в период, в който ще си мислим, че живеем както 
преди, но ще трябва да променим някои навици, поведение и 
ритуали в ежедневието. Съединените щати със сигурност 
няма да задават тона на западното полукълбо по отношение 
на мерките за борба с разпространението на вируса. И заради 
закъснялата си реакция, и заради факта, че страната навли-
за в предизборна кампания. Трябва да очакваме стратезите 
на Доналд Тръмп да използват масирания потенциал на вир-
туалните си оръжия, за да убеждават не само американците, 
но и света, че каквото и да се случи, колкото и хора да уми-
рат дневно, бизнесът и паричните потоци не трябва да спират.

Това явление вече започна с посяването на съмнения в со-
циалните мрежи за истинските цифри на починалите в САЩ. 
И независимо от мнението на лекарите и учените, Тръмп ще 
се опита да маргинализира техните твърдения, за да опра-
вдае своите решения, които се надява, че ще го изведат до 
втори мандат през ноември.

Европа ще се държи по-различно. Ако анализираме прог-
нозите на големите европейски институти като „Робърт Кох“ в 
Германия, на учените там вече е ясно, че периодите на затих-
ване на вируса ще се редуват с периоди на ново активизира-
не. Хората не могат да стоят вечно затворени вкъщи, затова 
периодите на затихване ще се използват за създаване на со-
циални навици, които да ограничават щетите от новите въл-
ни, които ще следват.

Но и тук учените не са единодушни, а също и политиците. 
Според шефа на кабинета на Ангела Меркел - Хелге Браун, 
епидемията „ще ни съпътства още известно време и занапред 
- поне за през тази година, а това е при най-оптимистичния 
сценарий". „Харвард“ говори за минимум две години живот на 
вируса, преди да се превърне в сезонен грип или да отшуми. 
СЗО ще има все по-малка роля във вземането на решения.

Никой не знае какви нови лидери ще бъдат родени от ця-
лата драма, през която минаваме, особено в случай на втора 
вълна и още по-силен икономически удар. Защото глобално-
то разделение вече е факт. Усещаме го по крайните мнения, 
които четем във Фейсбук и слушаме от хората около нас.

В целия свят ще се сблъскват крайности от тези, които ми-
слят, че всичко това е конспирация, и хора, които ще приемат 
твърденията на онези учени, които твърдят, че опасността не 
е преминала. Може би ще започнат и големи социални въл-
нения.

Това е обяснимо със загуба на работа и финансова перспек-
тива, изчезването на цели бизнеси и обедняването на регио-
ни и цели държави. Ще има и крупни бизнесмени, които ще 
финансират локални и глобални кампании по разклащането 
на доверието в учените.

Това ще подхрани недоволство, което има потенциал да 
промени политическата картина на различни места в света. В 
зависимост от общата нагласа в едно общество и степента на 
икономическата криза в него, на власт могат да дойдат хора, 
които просто да изразяват желанието на мнозинството.

Точно този сложен баланс в момента се опитват да поддър-
жат европейските държави - усещайки опасността от загуба 
на доверие, правителствата масово разхлабиха мерките, ос-
тавяйки поне обозримото бъдеще на съвестта на всеки от нас, 
а и на плановете на вируса. Но ако едното може да се модели-
ра и възпитава, другото уви… не може, поне засега.

СВЕТОСЛАВ 
ИВАНОВ

Експериментът
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 казана дума

„Културата е каприз на 
лукса.“

Председателят на 
парламентарната комисия 

по култура и бивш културен 
министър Вежди Рашидов

„Неспазващите 
ограниченията, въведени 
заради коронавируса, 
слабо разбират 
граматиката на духа, по-
ясна им е граматиката на 
пачките.“

Писателката Здравка 
Евтимова в коментар 

на мерките срещу 
коронавируса и хората, 

протестиращи срещу тях

„Всяка квалификация в устата на Божков за мен е 
комплимент.“

Премиерът Бойко Борисов в коментар на серия 
обвинения от страна на бизнесмена Васил Божков

„Премиерът е човек с много силен 
характер, но мисля, че се убеди, че и аз 
съм със силен характер.“

Шефът на Националния оперативен щаб 
за борба с коронавируса ген. Мутафчийски 

коментира отношенията си с Бойко Борисов

„Всеки може да отиде на море, да спазва 
2-3 метра разстояние един от друг. 
Така ще изкараме нормално лято и ще 
се върнем есента да видим какво ни е 
подготвил коронавирусът.“
Главният държавен инспектор Ангел Кунчев 

за ситуацията около коронавируса

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


Н
аръгани хора с нож, прега-
зени с кола или с камион, 
взривени бомби на ожи-
вени места... До неотдавна 
тези събития бяха неизмен-

на част от новините по света. С появата 
на новата заплаха на непознатия вирус 
за тях не се говори. Дали глобалната ка-
рантина и социална изолация затруд-
ни терористите? И това ли е причина-
та атентати да не се случват? Или нещо 
друго се случва?

Според наблюдатели и анализато-
ри не трябва да се очаква, че всички по 
света стоят послушно по домовете си в 
очакване на по-добри времена.

Докато по-голямата част от Европа е 
под блокада, криминални организации, 
терористични групировки и екстре-
мистки групи от крайнолевия и крайно-
десния спектър се опитват да постигнат 
целите си.

Макар някои от тях да работят в на-
сока да защитят мрежите си и члено-
вете си от вируса, за повечето крайни 
екстремистки групировки блокадата 
и болестта са по-скоро шанс да стаби-
лизират структурите си и да фокусират 
усилията си за набиране на кадри и пла-
ниране на операции. И европейските 
антитерористични организации трябва 
да са в готовност за това, пише webcafe.

Най-пресният пример за това идва от 
Германия. Там в средата на април бяха 
арестувани група от мъже заради съ-
причастност към „Ислямска държава“, 
а сега специалните служби проведо-
ха мащабна операция за залавянето и 
прекратяването на дейността на члено-
ве на „Хизбула“ в страната.

В момента много от тези групиров-
ки, включително неонацистки, край-
нолеви и джихадистки, умишлено изо-
стрят страха от вируса, опитвайки се да 

засилят цялостното чувство на уязви-
мост сред хората като средство за „зат-
върждаване на стратегията им и като 
призиви за действие“, коментира екс-
пертът по борба с тероризма Андреа 
Карадели преди дни по време на уеби-
нар, спонсориран от Женевския цен-
тър за политика за сигурност (GCSP). 
„С COVID-19 проблемите, които има-
хме в нашето общество, не изчезнаха. 
Те всъщност станаха по-интензивни и 
бяха овластени от вируса“, допълва още 
тя.

Според нея тези групировки използ-
ват активно дезинформационни кампа-
нии, за да набират свои членове, като 
използват омразата към „вражески гру-

пи“ за това - неверници, евреи и т.н., об-
винявайки ги за пандемията.

Така например „Ислямска държава“ 
вижда в коронавируса

наказание от Аллах 
за неверниците

и активно разпространява такива пос-
лания през информационните си кана-
ли. За джихадистите заразата е „божие 
наказание“, което се спира предимно 
върху европейските държави и Китай 
(заради лошото отношение към уйгур-
ските мюсюлмани). Групировката по-
сочва и Иран и факта, че светият за ши-
итите град Кум също е едно от огнищата 
на заразата като знак за техния ерети-

зъм (ИД изповядват крайни форми на 
сунизма).

И макар в самото начало на панде-
мията „Ислямска държава“ да призова 
своите членове да избягват Европа за-
ради заразата, сега групировката се оп-
итва да се възползва от фокуса на пра-
вителствата върху борбата с вируса, за 
да заздрави своите клетки на континен-
та.

Друг важен момент за джихадисти-
те са настроенията за края на света. Те 
използват идеята, че коронавирусът е 
знак за наближаващия Ден на Страш-
ния съд, за да вербуват повече хора. В 
миналото подобен подход е бил доста 
мащабно използван от „Ислямска дър-
жава“ за привличане на нови бойци, 
които да се бият за джихад и за спасява-
нето на душите си.

Крайнодесните групировки също се 
опитват да използват пандемията за 
своя собствена изгода. Те активно об-
виняват глобализацията, отворените 
граници и либералните елити за раз-
пространението на коронавируса, като 
същевременно с това разпространяват 
и материали за привличане на нови ка-
дри.

Според част от пропагандата на край-
нодесните групи, която тече в момента,

коронавирусът е 
биологично оръжие

произведено от Китай или от САЩ (за-
виси от източника), което е насоче-
но или към тоталното унищожение на 
Запада, или към засилване на фарма-
цевтичните компании. Също така из-
ключително често срещан мотив е, че 
мигрантите от арабския свят и Афри-

ка са основните разпространители на 
заразата, залагайки на расови идеи за 
пренасянето й.

Интересен пример в случая е крайно-
дясната групировка „Рицарите на Флан-
дрия“ в Белгия, чиито членове упори-
то се опитват да прокарат теорията, че 
коронавирусът се разпространява по-
средством ваксината срещу обикно-
вения грип в опит да „подкопае авто-
ритета на белгийското правителство и 
медицинския свят“, пишат от местната 
агенция за национална сигурност VSSE.

Подобно на джихадистите, крайно-
десните и неонацистки организации 
залагат на идеята за голямата финална 
война, като при тях обаче идеята е за 
мащабен расов конфликт, който (спо-
ред тях) ще избухне като следствие от 
пандемията и икономическата криза 
след нея.

Крайнолевите групи също се опит-
ват да се възползват от създалата се 
ситуация, като освен с критики към ка-
питалистическите общества те търсят 
поводи за влизане в конфронтации с 
полицията и органите на реда.

В тяхната пропаганда се казва, че за-
ради напрежението от коронавируса 
държавните органи се опитват да отне-

мат останалите свободи на гражданите 
и че

сега е време за активна 
съпротива

Такива примери имаше с някои бел-
гийски крайнолеви анархистки орга-
низации. От белгийската VSSE посочват 
дори, че една от тях - IndymediaBruxsel - 
е публикувала памфлет с инструкции за 
възможни организирани нападения над 
публични цели.

„Времето е подходящо за атака. На-
шите противници са заети с други неща. 
Властите никога не са били толкова пре-
уморени и вече не са толкова вездесъщи 
на публичните места с полицейските си 
коли, дронове и патрулиращи полицаи... 
Какво би станало, ако ги атакуваме с ка-
мъни, експлозиви и коктейли Молотов?“, 
се казва в памфлета.

Въпреки че поне към момента няма 
конкретни действия, някои експерти 
се опасяват, че избухването на корона-

вируса и пренасочването на внимани-
ето на правителствата в борбата с него 
и с икономическия удар може да дове-
де до раздвижване и сред най-крайните 
екологични екстремисти, които биха се 
опитали да привлекат по радикален на-
чин общественото внимание отново към 
проблема с климатичните промени.

И макар пандемията да показва свои-
те начални ефекти върху разрастване-
то на терористичните групи, опасенията 
падат и върху това, че контратерори-
змът също може да се разрасне непро-
порционално.

Особено притеснителен е рискът от 
възможно прилагане на епидемиоло-
гични инструменти за проследяване на 
болни пациенти в посока борба с теро-
ризма.

Страховете на много активисти за чо-
вешките права и за защита на личните 
данни са, че правителствата може да не 
се откажат толкова лесно от инструмен-
тите за следене на населението и след 
края на пандемията.

Така ако виждаме в момента преките 
следствия от коронавируса в социалната 
изолация, натрупването на напрежение 
в обществото, свиване на икономиката и 
увеличаване на безработицата, тепърва 
ще се сблъскваме и с онези следствия, 
които остават на заден план - радикали-
зация, още обществено недоволство и 
засилване на крайните групировки.
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Джихадистката групировка „Ислям-
ска държава“ се опитва да се възползва 
максимално от ситуацията в света, съз-
дадена от коронавируса.

Групата я използва както в пропаган-
дата си, така и като възможност да на-
предне и да натрупа база в тежко уда-
рените държави в Азия и Африка. И 
към момента изглежда, че няма кой да 
я спре.

В своя редовен бюлетин „Ал-Наба“, 

разпространен през миналата седмица, 
„Ислямска държава“ описва пандемия-
та като „изпратени от Бога болезнени 
мъчения срещу кръстоносните армии“ 
- термин, който в реториката на джи-
хадистите визира западните държави, 
участващи във военната кампания за 
изкореняване на ислямистките групи-
ровки.

Съобщението продължава с това, че 
самият страх от епидемията има дори 

по-голям ефект от самата епидемия. 
Според джихадистите цялата ситуация 
„ще постави Западния свят на ръба на 
голяма икономическа катастрофа“, коя-
то ще ограничи мобилността, ще удари 
пазарите и ще наруши обществения жи-
вот.

„Молим се на Бог да увеличи мъки-
те им и да спаси вярващите от всичко 
това“, се казва още в посланието на ИД.

За джихадистите пандемията от ко-

ронавирус е мотивиращ фактор, който 
действа като сигнал за действие и въз-
връщане на допълнително влияние в 
спорните региони.

Техните действия обаче не са продик-
тувани само от идеята, че Аллах наказва 
„кръстоносците“, каквото е посланието 
от вътрешната им пропаганда. Фокуси-
рането на западните правителства вър-
ху борбата със заразата оставя вакуум 
в много региони и поле за нови изяви.

XДжихадистите, крайнодесните и неонацистки организации се възползват от новата ситуация в света

Изчезнаха ли терористите  
заради коронавируса?

„Ислямска държава“ далеч не е мъртва

Празните улици по света помагат на джихадистите да изострят страха от коронавируса. 

Снимкa: БТА

Снимкa: БТА

Снимкa: egyptindependent.com

Снимкa: Youtube
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 в цифри

кг кокаин, скрит в контейнер, 
пълен със замразен порто-
калов сок, бе открит от ни-
дерландската полиция на 
пристанище Ротердам. Т.нар. 
улична цена на кокаина, за кой-
то се предполага, че е от Брази-
лия, е около 15 милиона евро. 
Портокаловият сок е бил пред-
назначен за компания от Ротер-
дам, която няма нищо общо с 
наркотика.

6000

1320 
души опитаха да поставят нов световен рекорд, изпълнявайки заедно от домовете 
си хита на Scorpions „Rock You Like a Hurricane". Изпълненията от над 40 страни са мон-
тирани заедно от германския учител по музика Йенс Илеман. Опитът да бъде подобрен до-
сегашния рекорд от 1206 души, пеещи едновременно, вече може да бъде гледан в Youtube.

300

години назад хората в Европа са варили бира, 
обявиха австрийски учени. Те са намерили най-ста-
рите малцови следи в Швейцария, на брега на Цюрих-
ското езеро, и в Германия, в две сели-
ща на брега на Боденското 
езеро. Всички са на 
6000 години, кол-
кото и египет-
ските находки. 
В древните об-
щества бирата 
е имала риту-
ална, социална и 
хранителна роля.

литра урина, които човек отде-
ля всекидневно, може един ден да 
се превърне в полезна съставка за 
производство на бетон за строител-
ство на Луната, обяви Европейската 
космическа агенция. От организация-
та смятат, че използването на налични на 
място материали за лунна база или друга кон-
струкция ще намали необходимостта от изпра-
щане на доставки от Земята.

сегашния рекорд от 1206 души, пеещи едновременно, вече може да бъде гледан в Youtube.

От организация-
та смятат, че използването на налични на 
място материали за лунна база или друга кон-
струкция ще намали необходимостта от изпра-

1,5

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ългарка се влюби в канадски 
генерал в Ирак в чат и му из-
прати помощ от хиляди евро с 
надежда скоро да се срещнат 
в България. Вместо това жена-

та се оказа оплетена в мрежите на лов-
ки измамници от страни извън ЕС, живе-
ещи в Италия. Класическата схема била 
приложена на българката от двама миг-
ранти в градчето Асколи Пичено, област 
Марке. Измамата бе разкрита от Финан-
совата гвардия на града след сигнал от 
окръжна прокуратура в България, сези-
рана от измамената жена.

Така италианските власти стигнали до 
следите на прехвърлени общо 54 300 
евро към двама имигранти на 32 и 40 г. 
Единият бил жител на Асколи Пичено, 
другият – на Алба Адриатика. С помощта 
на социалните мрежи двамата вкарали 
в действие измама с „любовен“ харак-
тер. Маневрирайки ловко българската 
си „клиентка“ с психологически похвати, 
двамата спечелили доверието й и раз-
брали, че разполага с пари. Така дошли 
и обещанията за среща, пише „24 часа“. 
Единият от измамниците спечелил сър-
цето на българката, като се представил 
за канадски военен на мирна мисия в 
Ирак с чин генерал-майор. За да се осво-
боди от службата си и да прегърне своя-
та любима обаче,

той трябвало да плати 
серия задължения

за които й поискал заем. Първият транш 
от 2500 евро трябвало да отиде при друг 
военен от Канада, който бил готов да 
смени „генерал-майора“ в службата му 
в Ирак. С тези пари заместникът трябва-
ло си плати пътуването. Второто искане 

за пари, на което българката откликна-
ла щедро, било за 15 000 евро. Те били 
необходими за оттеглянето от служба 
в мисията в Ирак на „генерал-майора“. 
След това българката получила и сним-
ка на самолетен билет с посочен ден и 
час на срещата на двамата влюбени на 
българско летище. Когато се озовала на 
него обаче, тя разбрала горчивата исти-

на – че няма нито подобен полет, нито 
подобен мъж.

Двамата имигранти в Италия действа-
ли с тези подходи и спрямо други жени 
в Швейцария, България и Испания, кои-
то също се „влюбили“ в тях и получили 
обещания за бъдещо съжителство. Така 
двамата имигранти получавали по бан-
ков път парите, които изтегляли веднага.

XЖената открила любовта на живота си в чата и станала жертва в класическа измама

 Снимки: Финансовата гвардия на Асколи Пичено

Влюбена българка изгоря с €54 000, 
пратени на „канадски военен“

Задържаха българка, обявена за меж-
дународно издирване от германските 
власти. Тя е обвинена в кражба на порт-
монета, съдържащи пари и карти, с кои-
то е точила пари на стойност 46 000 евро.

По искане на Окръжна прокуратура – 
Велико Търново, съдът взе мярка за не-

отклонение задържане под стража.
За момента тя е задържана за 72 часа. 

Предстои образуване на съдебно про-
изводство по Закона за европейската 
заповед за арест. След това българска-
та гражданка ще бъде предадена на гер-
манските власти.

BG джебчийка откраднала 
€46 000 в Германия

Българин е бил арестуван от 
френската полиция, след като 
заклал по особено жесток начин 

овца на улицата в Сен Етиен. За инци-
дента съобщи френският вестник Le 
Progrès.

Жителка на града била шокирана 
от гледката и веднага се обадила на 
полицията, за да съобщи за зверско-
то убийство на животното. На място 
веднага пристигнала полиция, която 
арестувала мъжа. Той се оказал 65-го-
дишен българин, който обяснил пред 
полицаите, че заклал овцата по слу-
чай Гергьовден. Той допълнил, че по-
добно жертвоприношение е позволе-

но в България и че не знаел, че този 
вид практика е забранена във Фран-
ция, пише bulgaros.ovh.

Служителите на реда му обяснили, 
че още от шейсетте години на мина-
лия век срещу жестокост спрямо жи-
вотни има закон. 

Срещу нашенеца е образувано съ-
дебно производство за действия на 
жестокост към животно. Той ще тряб-
ва да отговаря за извършеното от 
него престъпление пред окръжния 
съд в Сент-Етиен.

Според френското законодател-
ство подобно деяние се наказва с 2 
години затвор и глоба до 30 000 евро.

Франция арестува българин, 
заклал овца на улицата
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В
ъв времена на кризи и иконо-
мии красотата и поддържа-
нето й са стълбът на женско-
то оцеляване. Това показват 
трудните моменти в световна-

та история. И няма нужда от цифри, дос-
татъчно е да си спомним твърдението, 
че „красотата ще спаси света“.

Самочувствието на хората (не само на 
жените) в повечето случаи зависи до го-
ляма степен от външния вид. В условия 
на криза обаче ние се лишаваме от по-
скъпите козметични продукти. Послед-
ното, от което се лишаваме обаче, е чер-
вилото. Точно покупките на червилото 
са индикатор за настъпването или съ-
ществуването на рецесия, пише Eva.

Леонард Лаудер (бивш председател 
на борда на директорите на козметич-
ната компания Estee Lauder) въвежда 
термина „Индексът на червилото“ – той 
забелязал, че в условия на криза жени-
те се ограничават с покупка само на най-
практичните козметични продукти като 
червило. Именно това го превръща в 
„индекс“ за степента на потребителско-
то доверие. Нараства ли продажбата на 
този продукт, значи потребителите ста-
ват по-внимателни към разходите си. 
Това е

алармата за настъпваща 
икономическа рецесия

Интересен факт е, че в началото на 2019 

г. главният изпълнителен директор на 
козметичния гигант L’Oreal Жан-Пол 
Агон е забелязал „ефекта на червилото“ 
в Китай – нарасналото търсене през яну-
ари. Но изследователската компания за 
козметичния пазар Mintel излиза с кон-
цепция, че продажбите на продукти-
те за устни по-скоро падат по време на 
рецесия. Анализаторът Алисон Гейтър 
казва: „Всъщност по време на последна-
та рецесия през 2008 г. се наблюдаваше 
ръст в категорията за грижа за ноктите, 
тъй като жените затегнаха разходите и 
вместо да посещават салони за красота, 
започнаха да поддържат маникюра си 
сами у дома“. Продажбите на продукти 
за заздравяване на ноктите са скочили с 
65% от началото на 2008-а насам според 

маркетингово проучване на NPD Group.
Разбира се, че не можем да приемаме 

продажбите на червило като единствен 
и особено значим индекс за развитието 
на икономиката. Нека да приемем, че е 
вид израз на отношението към грижата 
за красотата. Всъщност малките луксове 
са нещата, които ни помагат

да преминем по-лесно 
през трудните времена

Затова стават по-важни по време на 
тези периоди. Тенденциите в грима ве-
роятно нямат общо с развитието на 
икономиката, но със сигурност разно-
образяват тежките дни. В крайна смет-
ка инстинктът за оцеляване на жената 
включва задължително поне минимал-
на грижа на красотата й.

Кризата, 
жената и... 
червилоточервилоточервилоточервилото
Покупките му се възприемат като 
индикатор за настъпваща рецесия

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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П
андемията успя да промени 
навиците на големите модни 
събития, но креативността на 
дизайнерите - не. Новите ко-
лекции вече са готови, а све-

тът на модата се готви да се развихри он-
лайн.

Интензивно тече подготовката за Ми-
ланската дигитална седмица на модата 
въпреки пандемичните условия в Италия. 
Тя ще се проведе от 14 до 17 юли и ще е 
първата по рода си.

„Това е конкретен отговор на нуждата 
от промоция на модните къщи и брандо-
ве, които ще имат възможност да пред-
ставят колекциите си за сезона пролет/
лято 2021 г.“, се казва в комюнике на Ита-
лианската камара на модата. Тя ще пре-
достави интернет платформа, където

ще бъдат показани 
филми и видеа

заснети интервюта и мигове от творче-
ския процес зад кулисите.

Успоредно с представянето на колек-
циите в рамките на Миланската дигитална 

седмица на модата, платформа ще е изця-
ло посветена на шоурумовете. Там модни 
къщи и брандове ще могат да представят 
снимки и видеа на свои колекции.

Миланската дигитална седмица на мо-
дата ще може да се проследи на сайта 
на Италианската камара на модата във 
Facebook, LinkedIn, Youtube и др.

И в Париж се подготвя онлайн Седми-
ца на мъжката мода, макар големи мар-
ки като „Ив Сен Лоран“ и „Армани“ да обя-
виха, че се отказват от модните форуми 
през 2020-а заради наложените ограни-
чения.

Но докато чакаме да видим кои мод-
ни къщи ще покажат новите си колекции 
виртуално и какви ще са те, нека видим 
идеите на Givenchy за това лято.

Колекцията, проектирана от Клеър 
Уайт Келър, кръстосва симетрии, начер-
тани от ботаническия свят и примесени с 
устойчива градска енергия. От цветовете 
на стария Париж до грубия деним на Ню 
Йорк, лятото призовава за освободеност 
и романтика.

Ето ги. 

Лятото на 
Givenchy – 

симетрии от 
градска енергия 

и свобода
Модният свят се подготвя  

да се развихри онлайн
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И
нженерът Байрън Кенеди 
настройва машина, която 
да напръска със слой мед 
дръжка на врата. „До мина-
лата година правехме 3D-

принтери, от които после се правеха 
части“, обяснява той пред Ройтерс. Сега 
обаче фирмата му Spee3D използва ре-
сурсите си, за да се бори с пандемията 
от COVID-19.

За антимикробните, антибактериал-
ните и антигъбичните свойства на медта 
се знае отдавна, посочва той. Изследва-
ния, поръчани от него, показват, че при 
попадането си върху медни повърхно-
сти 96% от вируса умират за два часа, а 
за пет часа - 99.2%. 

Резултатите съвпадат с данни на про-
учване на американското правителство, 
според които SARS-CoV-2 оцелява вър-
ху мед до 4 часа, а върху пластмаса и не-
ръждаема стомана - 2-3 дни.

Spee3D вече има поръчки от два де-
партамента на австралийското прави-

телство да покрие с мед дръжките на 
вратите, преди служителите им да се 
върнат на работа.

В Чили - която е сериозен произво-
дител на мед - правителството наскоро 
окуражи употребата на метала, за изра-

ботване на маски за лице. 
Американската минна компания 

Freeport McMoRan смята, че пандемията 
ще привлече внимание към потенциа-
ла на медта да подобри общественото 
здраве.

„Употребата на медта в медицински-
те изделия и институции и на публични 
места несъмнено ще нарасне значител-
но. А цената й, която преди бе пречка, 
ще се измерва от огромната цена, коя-
то обществото плаща за тази пандемия“, 
коментира главният изпълнителен ди-
ректор Ричард Адкърсън.

Новите техники за производство, като 
3D-принтирането, също ще изиграят 
роля. 

С тях могат да се нанасят бързо ултра-
тънки слоеве мед, което ще намали ко-
личеството използван материал. Засега 
цената на покриването на стандартна 
офисна дръжка на врата е между 33 и 65 
долара, казва Кенеди, който очаква тя да 
намалее в бъдеще.

XМедните повърхности имат антимикробни и антибактериални свойства

Дръжки за врати от мед с 
3D-принтиране срещу Covid-19

Снимки: Spee3D

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/


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

13 - 19 май 2020 г. 39

ДЖОШ ХОРУИЦ
Ройтерс

Н
едостигът на работници и 
ограниченията за контакти 
между хората заради пан-
демията от коронавирус 
имат потенциала да увели-

чат търсенето на услугите на роботи в 
Китай, което може да даде тласък на сек-
тор, който се стреми да се разрасне в 
промишлен мащаб.

Инвеститори, които са специалисти 
в сектора на роботиката, казаха, че оч-
акват поръчките от Китай да се увели-
чат значително тази година, като се има 
предвид интересът от края на януари, 
когато вирусът започна да се разпрос-
транява.

Обслужващите роботи могат да се 
превърнат от нововъведение за достав-
ки на храни и напитки в ресторантите и 
хотелите в армия, която изпълнява

важни задачи 
в болниците

където има много стриктни правила за 
избягване на контакт.

Секторът на здравеопазването наис-
тина е много актуален, каза Емил Йен-
сен, вицепрезидент, отговарящ за китай-
ските продажби, на датската компания 
Mobile Industrial Robots, която произ-

вежда роботи по поръчка, ползвани 
както в болниците, така и в заводските 
цехове.

Отчитаме многократно увеличение на 
търсенето от болниците, а и много хора 
се обръщат към нас за първи път, каза 
Йенсен.

Търсят се роботи за дезинфекция, 
които разпръскват UV светлина в поме-
щенията, за да убиват микроби.

В сравнение с роботите, които вижда-
те в производствените заводи, тези из-
глеждат като хитро приспособление, в 
които няма нищо уникално, казва Гон 
Пън, заместник-декан на университет-
ската обща болница на Шънчжън.

Когато обаче вирусът удари, различни 
компании дариха роботи за доставка на 

храна и дезинфекция на болниците, до-
казвайки колко са полезни и за предо-
твратяването на предаването на вируса, 
така и при извършването на доставки.

Преди да бъдат въведени роботите, 
всеки път когато медицинският работ-
ник трябваше да даде храна на пациент, 
тя или той трябваше да носят защитно 
облекло, чието обличане отнема десет 
минути, каза Гон.

Това се случи, когато защитните сред-
ства не бяха в изобилие, така че роботи-
те ни помогнаха много, допълни той.

Шанхайската Keenon Robotics, която 
отдава продава роботи за доставка на 
храна на клиентите в ресторантите, като 
например веригата Haidilao, обяви, че 
ускорява плановете си да започне

да продава медицински 
роботи

Планирахме го за по-късно, но виру-
сът ни накара да ускорим нещата, каза в 
интервю главният изпълнителен дирек-
тор Ли Тон.

Пекинската Yunji Robotics, която про-
извежда роботи за доставка, и шанхай-
ската TMIRob, която прави роботи за 
дезинфекция, увеличиха разпростране-
нието на продукцията си заради вируса, 
твърди инвеститорът Ю Чън, управля-
ващ директор на компанията за рискови 
инвестиции Yunqi Capital.

Извън Китай датската UVD Robotics, 
която произвежда роботи за UV дезин-
фекция, обяви споразумение за дист-
рибуция с китайски доставчик на меди-
цинско оборудване. Това ще й помогне 
да внедри роботите си в китайските бол-
ници.

Ю Чън, според когото китайските ком-
пании са продали около 15 000 обслуж-
ващи робота от 2018 г., каза, че очаква 
поръчките за обслужващи и дезинфек-
циращи роботи да се увеличат трикрат-
но тази година.

С Covid-19 идва 
и възходът 
на роботите
XПриложението им в медицината става все по-актуално

Наред с роботите за обслужване пан-
демията от коронавирус, може да се 
даде тласък на автоматизацията в заво-
дите.

Много китайски заводи за полупро-
водници, разположени в епицентъра 
на разпространението на вируса Ухан, 
работят без прекъсване, което се обяс-
нява със силно автоматизирания про-
цес на производство според експерти в 
сектора на чиповете.

Самият вирус обаче също предста-
влява пречка за по-широкото, дъл-
готрайно автоматизиране, тъй като 
предизвика икономически затрудне-

ния за много компании.
Хуан Лю от компанията Mujin, която 

произвежда интелигентни роботизи-
рани системи за сортиране, посочва, че 
компаниите често трябва да харчат ми-
лиони долари за базов автоматизацио-
нен проект, чието приключване може 
да отнеме шест до дванадесет месеца.

При новите клиенти зависи кой фак-
тор надделява, казва Лю.

Необходимостта е да бъде заменена 
работната сила през периода на виру-
са или нуждата да се балансира бюдже-
тът, тъй като продажбите спадат, допъл-
ни той.

Автоматизация на заводите

Снимки: Pixabay
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З
абравената романтика на ав-
токиното отново е на мода. Си-
гурно сте го виждали в кадри 
от старите филми – двама мла-
ди на седалките отпред, с пу-

канки в ръце и вперен към екрана по-
глед през предното стъкло?

Това е било преди десетки години, а 
усамотението е било търсено и нароч-
но. Но сега, във второто десетилетие на 
21 век, то е задължително заради масо-
вото налагане на социална изолация за-
ради пандемията от коронавирус.

Всичко започва през далечната 1933-
та, когато Ричард Холингсхед патентова 
идея, която му хрумва заради майка му - 
вместо хората да сядат на тесните седал-
ки в киносалона, те да гледат филми от 
първия „ред“ на автомобилите си.

За пръв път той организира подобна 
прожекция в Ню Джърси, но съвсем ско-
ро

автокиното се превръща 
в емблема на Америка

която целият свят свързва с първи сре-
щи и целувки от филмите от 50-те и 60-

те, когато в САЩ има над 4000 паркинги 
с големи екрани.

Рекламните послания от онова вре-
ме наблягат най-вече на някои семейни 
предимства на автокиното.

Например това, че двойките с деца 
могат да се грижат спокойно за тях, без 
да пречат на останалите, както и да вди-
гат спокойно шум, да обсъждат сцени от 
филмите и да се държат неформално, 
което в салоните няма как да се случи 
без дребни пререкания.

В средата на 80-те обаче популяр-
ността на автокината намалява поради 
редица причини. Може би заради все 
по-достъпната телевизия, клубовете с 
видеокасети или появата на мултипле-
кса, където екраните стават все по-голе-
ми, а звукът и картината се усъвършен-
стват.

С преместването на кината в молове-
те - тези оазиси на удоволствието, кои-
то предлагат всичко накуп - автокината 
окончателно се превръщат по-скоро в 
симпатична реликва от миналото. При 
това най-вече в Щатите, където от 4000 
те стават едва около 300 през последни-
те години.

Или поне до днес. Световната панде-
мия и призивите за социална изолация 
лека-полека карат киноиндустрията

да изтупа старата 
концепция от прахта

и да я върне масово в дневния ред на 
обществото.

Това е логично решение - ако няко-
га по-скоро се е гледало на автокино-
то като на начин двойките и семейства-
та да се усамотят, сега усамотението се 
превръща в норма, за да може кино въ-
обще да има.

Ето защо някои държави се обръщат 
отново към него. Иран е пример за това 
- там такова има за пръв път от Ислям-
ската революция през 1979 г. насам. 
Тогава автокиното в страната е било 
забранено, защото е позволявало на 
неженените двойки „твърде много ин-
тимност“, както отбелязва Hollywood 
Reporter.

Днес обаче площадът около емблема-
тичната кула Милад в Техеран за пръв 
път от 40 години ще приветства хората с 
автомобили, имащи желание да се събе-
рат пред киноекрана.

Това обаче далеч не е единствени-
ят пример за ренесанс на автокината в 
света - Вилнюс също превърна летище-
то си в паркинг-салон, а в Германия хо-
рата не само гледат филми, а паркират 
автомобилите си и пред музикални сце-
ни, за да гледат концерти на живо.

България също не изостава в тази 
нова мода - макар и преди да е имало 
такива инициативи, сега се очаква те да 
се умножат, а първите автокина, които 
със сигурност отварят врати, са на по-
крива на „Сердика център“ в София (от 1 
юни) и на паркинга на гърба на сградата 
на ДАИ в Пловдив.

И макар всички да са затворени в ав-
томобилите си, санитарните мерки все 
пак трябва да се спазват –

разстоянието между 
колите остава 2 метра

а зрителите в едно и също простран-
ство трябва да са най-много двама.

А пък що се отнася до преживяването 
да гледаш големия екран от колата си - 
за някои от нас то ще бъде за пръв път, 
което ни напомня, че романтиката по-
някога пристига в живота ни по съвсем 
неочаквани маршрути.

Автокиното: Изолацията пред 
големия екран отново на мода

В средата на 80-те обаче по-
пулярността на автокината 
намалява поради редица причи-
ни. Може би заради все по-дос-
тъпната телевизия, клубове-
те с видеокасети или появата 
на мултиплекса, където екра-
ните стават все по-големи, а 
звукът и картината се усъвър-
шенстват.

XСветовната изолация кара киноиндустрията да го върне отново на дневен ред

https://emarkov.kw.com/
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М
ного автомобилни ги-
ганти спряха работа за-
ради коронавируса, а 
продажбите на автомо-
били се сринаха в па-

зари по целия свят. Никой няма илю-
зии - пандемията нанесе съкрушителен 
удар на автомобилната индустрия, а оч-
акванията са и за други сериозни по-
следствия, които ще продължат дълго 
време. Освен цифрите и размерът на 
загубите промяната има още един ас-
пект. Редица автомобилни дизайнери 
са на мнение, че вирусът ще измени и 
самата разработка на новите автомо-
били.

„Пандемията ще промени нашите 
възприятия за безопасност и разкош“, 
твърди Гордън Вагенер, главен дизай-
нер на Daimler, цитиран от агенция 
Bloomberg. На същото мнение е и него-
вият колега Феликс Кирбертус от Rolls-
Royce, според когото задачата на бъде-
щите автомобили е

да дават усещане 
за свобода

на собствениците си, както и възмож-
ности за безопасно придвижване.

Следвайки тенденциите, много авто-
мобилни брандове вече експеримен-
тират с различни системи за почиства-
не на въздуха. Например Jaguar Land 
Rover разработва ултравиолетова лам-
па, която може да спира разпростра-
нението на бактериии и вируси в са-

лона на автомобила, пише automedia. 
Според представители на британска-
та компания тези технологии може да 
бъде опростена и да бъде интегрира в 
климатичната система.

Други производители, в това число 
Mercedes, разглеждат

идеята за почистване 
на въздуха

дори извън пределите на автомобила. 
Вагенер не разкрива детайли, но при-
знава за разработката на система, при 
която машината ще взима патогените 
от въздуха и така ще го почиства.

В същото време Rolls-Royce работи 
върху различно устройство, което ще 
повиши безопасността. То се нарича 
„невидимо покривало“, което ще скри-
ва автомобила от потенциални вре-
дители. Засега обаче от британската 
компания не разкриват никакви под-

робности за технологията, както и 
кога ще бъде готова тя.

Корона автомобили:  
Колите с нов дизайн
XCovid-19 ще промени възприятията 

ни за безопасност и разкош на пътя

Възможно е да има и ултравиолетови лампи в салона

Снимкa: automedia Снимкa: Dimler

Снимкa: dir.bg

Снимкa: automedia



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

13 - 19 май 2020 г.42

полет и пита дали на някой от вас слу-
чайно не му се намират 25 тона керо-
син?

  
- Купих си автомобил Tesla Model X, от 

тези, които сами се управляват.
- И къде е?
- Де да я знам...

  
- Какво караш?
- Хибридна кола.
- В какъв смисъл?
- Понякога я карам, понякога я бу-

там....

  
След светофара завивам надясно и 

спирам. Един мъж спира зад мен и ми 
вика:

- Госпожо, подавате ляв мигач, а зави-
вате надясно?!

- Какво си се развикал, бе? Трябва ли 
пък всички да знаят къде отивам, а?

  
- Не бях пиян - оправдава се шофьор 

в съда. - Бях само малко пийнал.
- А-а-а, това е друго нещо значи - ка-

зал съдията. - Тогава ви осъждам не на 
тридесет дни, а само на един месец за-
твор.

  
Полицаят:
- Вие какво! Не видяхте ли знака? Тук 

може да се кара само в едната посока!
- Че аз да не карам в двете!?

  
Жена в лондонско такси, към шофьо-

ра:
- Към Ватерло!
- Гарата ли?
- Ми то за битката съм малко позакъ-

сняла...

  
Шофьор минава на червено и момен-

тално е спрян от катаджия.
- Книжката, ако обичате.
- Нямам – взеха ми я за шофиране в 

нетрезво състояние.
- Талонът на колата?
- Вижте, колата не е моя, а собствени-

кът, който ми я зае, не ми даде талона.
- Кой е собственик?
- Не го познавам, но трупът му е в ба-

гажника...
Катаджията, уплашен, веднага вика 

подкрепления, които обграждат спря-

ната кола като по филмите. 
Шефът на полицията се при-
ближава. Шофьорът му по-
дава книжката си и талона на 
колата си, отваря багажника 
– няма труп.

Шефът в недоумение пита:
- Не разбирам, моят колега 

каза, че нямате книжка, ко-
лата е открадната и има труп 
в багажника!

- Ами! Не му вярвайте! Той 
още малко ще каже и че съм 
минал на червено...

  
- Госпожо, пиша ви акт 50 лв. за ос-

кърбяване на служител на КАТ!
- Пиши за 150, че още не съм свърши-

ла...

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

  
Катаджията:
- Вие знака 40 километра в час видя-

хте ли?
- Видях го?
- А защо карате със 100 лева повече?

  
Кара си един, след като му сменили 

гумите в сервиза, и получава sms:
- Пешо, ако си жив още, спри внима-

телно и затегни болтовете, че ние заб-
равихме.

  
Стюардесата съобщава:
- Уважаеми пътници, намираме се на 

височина 5000 метра...
Тук един от пътниците става, прибли-

жава се към нея и казва:
- Отворете, ако обичате, искам да сля-

за.
- Какви ги говорите, господине?
- Моля ви, отворете! После трябва да 

се връщам!
Стюардесата тича в пилотската каби-

на:
- Имаме проблем... Един от пътниците 

настоява да слезе. Сега!
- Един с червено палто и шапка?
- Да, да, и с очила.
- Отваряй, той винаги слиза тук!

  
Катаджия спира някаква кола и казва:

- Вие сте първият, минал през това 
кръстовище без нарушение. Ето ви 1000 
лв.

- Еха! Ще си купя книжка!
- Нямате книжка ли?
Жена му:
- Не го слушайте, господин полицай, 

той, като се напие, не знае какво говори.
- Аха, значи сте и пиян.
Тъщата:
- Аз нали ви казах, че с крадена кола 

далече няма да стигнем!

  
Катаджия спира кола за проверка. В 

багажника вижда десет големи ножа и 
пита:

- За какво ви е толкова много хладно 
оръжие?

Шофьорът:
- Аз съм жонгльор и работя в цирка. 

Жонглирам с ножове.
- Не ти вярвам, я покажи!
Шофьорът взима ножовете и започва 

да жонглира с тях.
Шофьор на минаваща кола вижда сце-

ната и казва на жена си, която също е в 
колата:

- Добре, че спрях пиенето....чудят се 
какви тестове да измислят...

  
Спирам такси и казвам:
- Клокотница.
- Улицата ли?
Викам:
- Не, бе, брато, битката. Карай, че за-

къснях!

  
Мъж и свещеник седят един до друг в 

самолет. При тях идва млада стюардеса. 
Мъжът си поръчва уиски с лед.

- И на вас ли? - пита тя свещеника.
- Не! - възкликва той. - Предпочитам 

да извърша прелюбодеяние, отколкото 
да вкуся алкохол!

Мъжът смутено подава чашата си об-
ратно на стюардесата:

- Извинете, не знаех, че мога да изби-
рам...

  
Жена спира такси и задъхано казва:
- Карайте към родилното!
След минута:
- Ама, моля, не карайте като луд! Аз 

там работя!

  
- Ало, 112 ли е?
- Да, кажете!
- Моля да спрете товарен камион СВ 

26 37!
- Не разбирам!
- Вижте, закъсах с колата си между 

Бургас и Карнобат, помолих шофьора на 
камиона да ме дръпне до Петолъчката, 
но той ме забрави и подминахме Пето-
лъчката. Сега ме дърпа към София!

- Присветкайте му с фаровете!
- Присветнах му, но той ми маха с ръка 

през прозореца и ми дава път да го из-
преварвам...

  
- Здравейте, аз съм вашето такси, тук 

съм, идвайте.
- Не съм поръчвала такси!
- Времената са тежки, сами си търсим 

клиенти!

  
Кара си един по магистралата и на-

стига четирима, които носят едно тра-
бантче на ръце.

- Какво правите, що така? - попитал 
той.

- Ми, бързаме...

  
Катаджия спира доста неориентиран 

шофьор.
- Добър вечер, господине! Докумен-

тите за провеpка!
- Лелееее, брат... Къде съм аз?
- Господине, документите ви, моля!
- Шшшш... Брат... Къде съм, бре?
- Господине, знаете ли какъв съм аз?
- Оххх, брат... Какво става тук? Аз не 

знам къде съм, ти не знаеш какъв си?

  
Катаджия спира перничанин:
- Книжка имаш ли?
- Имам!
- Технически преглед минала ли е ко-

лата?
- Да!
- А защо си без колан?
- Ееее, стига де, кой носи колан вър-

ху анцуг?

  
Полицай спира жена шофьор за пре-

вишена скорост.
- Когато видях да завивате насам, си 

казах: „Най-малко шейсет“!
Жената отвръща кокетно:
- О, да, разбирам… С тази шапка из-

глеждам по-възрастна.

  
- Никога вече няма да пътувам с ва-

шата авиокомпания! Отвратително об-
служване!

- Защо, от какво не сте доволен?
- Помолих стюардесата да ме премес-

ти на друго място, защото на седалката 
до мен имаше разплакано дете. И тая 
безочлива жена ми отговори, че това 
противоречало на политиката на ави-
окомпанията – било забранено, ако де-
тето е мое!

  
В автофорум:
- Някой знае ли колко често се сменя 

маслото?
- Аз имам приятел, който го сменя на 

6 месеца.
- Той какво има?
- Павилион за пържена риба на авто-

гарата...

  
- Колата ти е доста стара!
- Наистина. Вчера на кръстовището 

подадох ръка през прозореца, за да по-
кажа, че ще завия наляво, и някой ми 
пусна милостиня в шепата...

  
Пътен полицай спира кола за провер-

ка.
- Голям карък си, старши...
- Защо?
- Аз веднъж да съм трезвен в колата и 

ти да ме спреш!

  
- Дами и господа - съобщава стюарде-

сата - летим на височина 10 000 метра. 
Температурата навън е минус 20 граду-
са. Намираме се над океана, на 300 ки-
лометра от най-близката суша. Капита-
нът на самолета ви пожелава приятен 

Виц в снимка

- Ало, Иване,  

звъня да те питам, страх 

ли те е от паяци?

- Не, що?

- Добре, защото един сега 

ти вдига колата...

Българско суши
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Астрологична прогноза 
13 - 19 май 2020 г.

ОВЕН
Периодът преминава под 
знака мъдростта и спра-
ведливостта. Не бива оба-
че да проявявате алчност 

и себичност. Ще е благоприятен и за нови 
бизнес планове, едри придобивки и досег 
с културните ценности. Служебните пъ-
тувания ще са успешни. Вероятно е да се 
срещнете с интересни хора. Общуването с 
тях в крайна сметка може да се окаже пло-
дотворно. 

РАК
Този период е белязан с 
повишаване на жизнените 
ви сили. Освен това обаче 
мнозина от вас чувстват 

негативно влияние от страна на недобро-
желатели в бизнес отношенията. По-добре 
е пасивно да наблюдавате ставащото, за-
щото иначе може да се окажете уязвими. 
Дошло е време да се учите от своите греш-
ки и да извличате полезна информация от 
миналия опит. 

ВЕЗНИ
Има вероятност да изпад-
нете във финансови за-
труднения поради напра-
вени пропуски и грешки в 

миналото. Затова трябва да бъдете твърде 
предпазливи. Не е изключено финансово-
то ви положение да се влоши. Възможно е 
да загубите ценна вещ или да се наложи 
да връщате дългове. Проявете внимание 
в общуването с обкръжаващите. Бъдете 
внимателни по улиците. 

КОЗИРОГ
Звездите съветват мъже-
те да се вгледат внимател-
но в околните. В случай на 
нужда, изменете отноше-

нието си към тях. Не се стеснявайте да се 
обърнете към приятели въпреки гордост-
та си и принципа си да не взимате дълго-
ве. Внимание ще изискат отношенията ви 
с по-млади хора, които ще се опитат чрез 
манипулация да постигнат свое желание, 
което смятат за шанс в живота им. 

ТЕЛЕЦ
Периодът е благоприятен 
за сключване на брак. Оч-
акват ви изненадващи из-
вестия. Финансовите про-

екти на повечето от вас се реализират не 
така, както сте желали. Парични проблеми 
няма да имате, но нещата едва ли може да 
доведат до печалби. Случайна среща или 
събитие може да ви попречи да изпълни-
те намисленото. В близко бъдеще можете 
да очаквате приятни известия и събития. 

ЛЪВ
Добре е да не бъдете пре-
калено активни и да избяг-
вате работата с режещи ин-
струменти и неизправни 

електрически уреди. Много е вероятно да 
се поддадете на собствената си вятърнича-
вост и изкушения. Това се отнася най-вече 
за жените от знака. Мъжете от зодията мо-
гат да имат проблеми със своята спътница. 
Кризата във вашите отношения може да на-
стъпи поради вашата външна сдържаност.

СКОРПИОН
Съществува опасност от 
пожар или остър кон-
фликт с непознати. В се-
меен план също може да 

очаквате някакви търкания поради нераз-
биране. Опитайте да не се нервирате и по-
гледнете нещата отстрани. Така може да се 
справите със ситуацията. Не е изключено 
да получите неочаквани приходи, които 
да ви бъдат добре дошли. В личния живот 
са възможни търкания. 

ВОДОЛЕЙ
Някои приятелски или ко-
легиални отношения ще 
преживеят раздяла по-
ради различни причини. 

Здравето на близък човек може да бъде 
притеснение, но възстановяването ще 
бъде бързо или като цяло ще има благо-
приятно развитие. Пред вас ще се открият 
големи възможности. Бъдете търпеливи и 
вашите цели ще се осъществят. Рискувате 
обаче да пропуснете някои от тях. 

БЛИЗНАЦИ
Имайки особен магнети-
зъм, вие действате неот-
разимо на представите-
лите от противоположния 

пол. Затова е възможно зараждането на 
нова интригуваща любовна връзка, която 
да доведе в бъдеще до брачен съюз. Бла-
гоприятен период за предприемачите и 
бизнесмените. Звездите ви предричат ус-
пех дори в рисковите дейности. Главното 
е да не изпуснете вашия шанс. 

ДЕВА
Възможно е обстоятел-
ствата да бъдат срещу 
вас. Звездите препоръч-
ват да проявите внимание 

и предвидливост в деловата си дейност. 
Постарайте се да избегнете категорични-
те изказвания, ненужните разговори и яз-
вителните забележки. Може да засегнете 
нечие самочувствие и отговорът да бъде 
кампания срещу вас. Отложете приемане-
то на важни решения. 

СТРЕЛЕЦ
Един страничен поглед 
върху вашите пробле-
ми ви помага да оцени-
те по-добре обстановка-

та, в която се намирате. Така се справяте 
със ситуацията. Агресивността и емоцио-
налната ви неуравновесеност могат да се 
превърнат в причина за финансови загу-
би или загуба на доверието от страна на 
партньорите. Нови хора във вашия живот 
могат да станат причина за неприятности. 

РИБИ
Добър период да изнена-
дате любимия си човек. 
Дори най-малкото пода-
ръче, но от сърце, ще оз-

начава много за него или за нея. Много 
внимателно се вслушвайте в това, което 
казват близките ви хора. Дори думите да 
не ви харесват, в тях ще има много истина. 
Не приемайте забележките им прекалено 
присърце. Всякакъв досег с вода ще ви е 
от полза.

http://www.prospectlicensing.com/
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К
учето е приятел на човека, ис-
тински член на семейството, на 
който никога и за нищо не би-
хме искали да навредим. Но 
има моменти, в които не осъз-

наваме, че много от нещата, които пра-
вим, може да застрашат здравето и жи-
вота му. Ето някои от най-честите грешки, 
които можем да допуснем спрямо до-
машния си любимец:

Да изберете 
неподходяща каишка

На първо място трябва да решите дали 
изобщо ще слагате на кучето си каиш-
ка или не, освен ако няма конкретен за-
кон за това. Ако кучето е прекалено го-
лямо и би смутило хората, ако проявява 
агресия, ако има навика да тича и да не 
се връща, когато го повикате, то каишка-
та е направо задължителна. Най-важното 
в такъв случай е да изберете подходящия 
размер, така че да не е нито прекалено 
широка, нито прекалено тясна и да огра-
ничава косматия ви приятел. Опитайте с 
тази универсална проверка – при малки 
и средни кучета: ако можете да мушнете 
свободно един пръст между каишката и 
врата му, значи всичко е наред. Ако куче-
то е голямо, проверете с два пръста.

Да оставите кучето 
само в колата

Ако можехме, щяхме да го напишем с 
още по-гигантски букви: НИКОГА, ама НИ-
КОГА не оставяйте кучето си само в кола-
та. При никакви обстоятелства. Според 
изследване температурата в колата може 
да се покачи с близо 15-20 градуса само 
за 10 минути, дори да сте паркирали на 
сянка. Имайте предвид, че кучетата не се 
потят като хората и претоплянето, воде-
що до топлинен удар, може да се случи 
много по-бързо, отколкото предполага-
те.

Да не обръщате внимание 
на зъбите на кучето си

Всички знаем, че кучето има зъби. 
Следователно същите тези зъби от вре-
ме на време трябва да се мият с четка. 
По същия начин, както вие миете ваши-
те. И това е съвсем сериозно! Препоръ-
чително е да започнете да го правите 
още докато кучето е малко, за да свикне 
по-лесно. Някои стопани смятат, че е дос-
татъчно да дадат на кучето си нещо за дъ-
вчене, пръчка, кокал и това ще замести 
миенето на зъби. Така, както дъвката не 
замества миенето на вашите зъби, така и 
пръчката не може да свърши същата ра-
бота за кучето.

Да оставяте 
кучето си да яде всичко

Никога не хранете с вашата храна куче-
то си, защото тя е прекалено солена, пи-
кантна и мазна за него. Разбираме колко 
е изкушаващо да гледате как кучето ви се 
радва на кренвирш или парче салам и ве-
роятно си мислете, че по този начин сте 
го наградили, но всъщност му вредите. 
По-голямата част от човешката храна е не 
просто вредна, а направо опасна и дори 
животозастрашаваща за вашето куче. В 

никакъв случай не давайте на домашния 
си любимец остатъците от вечерята.

Да прилагате 
физически наказания

Да, кучетата се нуждаят от дисциплина, 
но не и посредством физически наказа-
ния. На първо място, това е малтретира-
не на животно. Второ, няма да подейства, 
и единственото, което ще постигнете, 
ще бъде кучето ви да се страхува от вас. 
Най-добрият подход в създаването на 
дисциплина е команда-награда. Давайте 
различни команди на кучето си и го на-
граждавайте с дребно лакомство след 
това. Нека свикне, че когато ви слуша, ще 
бъде поощрено.

Да лишите кучето си 
от активност

Имайте предвид, че кучетата се нуж-
даят от постоянна умствена и физическа 
активност, за да функционират пълно-
ценно. Редовните разходки са не просто 
препоръчителни, а задължителни. Зато-
ва преди да решите да си вземете куче, 
помислете много добре дали сте готови 
да включите в графика си излизане по 
два пъти на ден и в пек, и в студ, и кога-
то имате желание и енергия, и когато сте 
отегчени и уморени. Освен това кучетата 
трябва да бъдат насърчавани не само за 
физическа активност, а също да изслед-
ват света около себе си – те обичат да 
слушат различни звуци, да душат – всич-
ко това развива мозъчните им клетки.

Да не го обезопасите 
в колата

Винаги използваме специални пред-
пазни колани или столчета, когато во-
зим децата си в колата, и това не е слу-
чайно. Ако щете вярвайте, но с кучетата 
е същата работа. В случай на инцидент, 
колкото и малък да е той, кучето може 
да се нарани или по-лошо. Съществуват 
най-различни варианти, за да обезопа-
сите кучето си, докато го возите в кола-
та. Да започнем с това, че е задължително 
да се вози на задната седалки с поставен 
повод или нагръдник за автомобил, кой-
то се закачва директно към предпазния 
колан. Не позволявайте на домашния си 
любимец да се движи в колата, за да не 
пречи на шофьора, и му осигурете отво-
рен прозорец.

Да му крещите, когато 
направи пакост

Крещенето е още един метод, който 

трябва да изключите, когато се опитвате 
да научите кучето си на дисциплина. Не 
върши работа, само ще го изплашите до 
смърт. Особено пък ако сте ядосани за 
нещо, което се е случило преди време. 
Много е важно да разберете, че реакци-
ята ви трябва да бъде непосредствено 
след проблема, иначе изобщо не си пра-
вете труда – кучето ви няма да разбере 
какво е сгрешило.

Да пропуснете да го 
обезпаразитите

Обезпаразитяването е една от най-ва-
жните грижи за кучето. Понякога може 
да го пропуснете през зимния период, но 
е добре да го обсъдите с ветеринаря си 
преди това. Не подценявайте нуждата от 
обезпаразитяване, това не е козметична 
процедура, а важен аспект от здравео-
пазването на домашния ви любимец.

Да разхвърляте 
потенциално опасни 
предмети

Кучетата се славят с приключенски дух 
и имат навика да се забъркват в непри-
ятности. Превърнете дома си в безопас-
но за кучето ви място, така както бихте се 
погрижили за контактите и острите ръбо-
ве на мебелите, когато детето ви прохож-
да. Уверете се, че сте прибрали на недос-
тъпно за кучето си място всичко, което 
би могло да бъде сдъвкано, погълнато 
и което да се окаже опасно за здравето 
му – като например лекарства, пирони, 
батерии, нокти, чорапи. Да, чорапи! Те 
са сред най-любимите неща на света за 
едно куче, но имайте предвид, че ако го 
погълне, може да заседне на гърлото му 
и да го задуши.

XПонякога, без да го осъзнаваме, можем да навредим на домашния си любимец

10 грешки, с които може да 
застрашите живота на кучето

https://www.russianschool.com/
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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 това-
ри! *Direct Deposit всеки Петък! *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. Транс-
портна компания в Палатайн. Много до-
бри условия и бенефити, моля обядете се 
на 224.836.0947 3609706448 №17507
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна 
Фирма наема работници за снабдяване 
на строителни материали Изисква се шо-
фьорск книжкa, минимален английски и 
вазможност да вдига 50 паунда. За повече 
информация обадете се в офиса ни в Burr 
Ridge 630-227-1111 №17294
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: 
+359-876-511-784 Viber №16634
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспорт-
на фирма търси мейнтененс за около 
60+ камиона. Опит в сервиз или подобна 
позиция е задължителен. 360.970.6448 
№17215

Chicago + suburbs

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки то-
вари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти 
с Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-
483-8787 8476659273 №17592

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механик 
на камиони и трейлъри. Опит не е задъл-
жителен, но е препоръчителен. Много 
добро заплащане. За повече информация 
- 773-656-8076. №17604

MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair located in Elgin, IL is looking for full 
time truck and trailer mechanics. For more 
info, please contact - 773-656-8076 №17605

CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професио-
налист с опит и без нарушения. Каране 
и почивка- по договаряне. Започване 
веднага. Само за най-добрите водачи! 
7734128280 №17611

OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Получавате 
90% от товара с Rate Con� rmation.Карти 
за гориво,Регистрация,IFTA,пермити. За 
повече информация: 773-387-3497 Юлиян 
8473052579 №17614

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

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

ШОФЬОРИ С КАМИОНИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагаме дос-
тъп до приложението за търсене на 
товари. Споделяме rate con� rmation 
с шофьорите за всеки товар. Фир-
мата взима 10% от rate con� rmation 
и другото е за шофьора. Приемаме 
желанията на шофьорите за какви 
курсове искат да карат. Диспечери-
те ни са българи. Предлагаме и fuel 
карта. 7199920479 №17607 

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мал-
ка транспортна компания търси 
да назначи CDL class A шофьор и 
OWNER OPERATORS. Предлагаме 
идивидуално и кореkтно отноше-
ние, добро и честно заплащане. За 
повече информация: 847-571-0945. 
2248480266 №17616 

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

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, Собственник 
на камион търси шофьор, хазмата е +. Ка-
миона се диспечва от човек ,който знае за 
кво става дума.За повече инфотмация 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 по-
вече инф. 312-730-8025 №17575

РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа 
за CDL CLASS A Driver. 50% drop and hook. 
Regular accounts. 55c/mile. Прибиране 
всеки уикенд. Богат избор на акаунти. 
Тръгване с натоварено ремарке от Чи-
каго. Възможности за избор на регион 
- South to Texas, Midwest, West, East. Запла-
щане 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

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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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 професионален диспеч 
и лоялно отношение,не се колебайте да 
ни се обадите.Ние знаем че на пътя е труд-
но от личен опит! Леките и платени товари 
са наш приоритет.За тези които имат опит 
и могат да си букват сами товарите,имаме 
СПЕЦИАЛЕН ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спи-
раме ESCROW !!! За повече информация, 
моля обадете се на тел.: 7737325718 или 
8474667421. Благодаря! №17511
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 вечерта.
Трябва да има собствен превоз.Районът 
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 отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отно-
шение. 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 отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отно-
шение. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отгово-
рен шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, 
голямата кабина с APU. Около 3000-3500 
мили седмично, $0.60/миля. Отлична 
работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 
работници почасово - здрави българи. 
Шофьорска книжка е в голям плюс. Не-
редовен график през седмицата и често 
работа в съботите. Текст на 312-919-8618 
№16826

ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с 
cdl -A 7737825892 №17077
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 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
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За кон-
трактор. С добър опит и без нарушения. 
Уйкенд- вкъщи. Паркинг в Des Plaines.
Специално отношение! Позвънете сега! 
7734128280 №17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компа-
ния набира шофиори на камиони Single 
and Team c FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо 
е шофиорите да имат Double and Triple. 
Възможност за почивка през Уикендите . 
Коректни отношение ,директен депозит 
само след седмица работа . За повече 
подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17585
HAZMAT, REEFER/DRY, 
Цена US$ 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 Фло-
рида. 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 повече-
то товари са drip and hook. Заплащането 
е добро и шофьорите се прибират в Las 
Vegas през ден.За повече информация се 
обадете или изпратете e-mail 7024810467 
№17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся рабо-
та имам hazmat 1.7 месеца опит интересу-
вам се от 350 на ден за ресет ще го догово-
рим 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

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ , Зипкод , Диспечер с 
опит търси работа. 7736142086 
№17603 

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...каквото 
може. 2248770244 №17544
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za 
gledane na momichence na 18 meseca v Mt 
Prospect.Za poveche informacia obadete se 
na 248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: 
+359-876-511-784 Viber 359876511784 
№16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 
офиси за почистване. Тел.: 7088900577 
7088900577 №16519

ИМОТИ 
Продавам

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
2 БЕДРООМ ЕДНА БАНЯ, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, Около 
1000 sq.f.Нови уреди.Централен клима-
тик.За повече информация 224-577-5615.
Наско. №17608
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 2 bedroom 1.5 baths apartment 
available for rent June 1st in Rolling 
Meadows ( Algonquin Rd/ New Wilke). For 
more information call 773 996 8900 or 773 
592 4069(evening) 7739968900 №17609
STAIA V DES PLAINES, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Davam 
obzavedena staia pod naem $420. S 
polzvane na kuhnia. Super lokacia blizo do 
Malincho. Vsichko vklucheno. 3475894266 
№17610
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60164, Давам стая 
под наем в Шилер Парк, близо до летище-
то и I-294, с включени централно охлаж-
дане и отопление, вода, ток и интернет и 
хубава голяма тераса на югоизток. Цена 
600$ Тел: 773-941-2367 Димитър №17613

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Двустаен 
апартамент в Palatine, с балкон, камина, 
совствени места за паркинг, и идеална 
локация. Изгодно! 847 219 2272 №17615
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам 
стая под наем за жена в Arlington Heights, 
IL 60004. Цена $420, с включени перал-
ня, сушилня и интернет. (224-717-9656 ) 
№17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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, Здравейте, 
търся съквартирантка за двустаен апар-
тамент в Mount Prospect-$550.При ин-
терес, звъннете на 224-266-4691, Мария 
2242664691 №17590
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 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 магистра-
ли, парко място, изгодно! 8472192272 
8472192272 №17559
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60038, Стая от дву-
стаен апартамент в Palatine, с балкон, соб-
ствено парко място, идеална локация, из-
годно! 8472192272 8472192272 №17564
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya Palatine, $600 7088376432 №17537

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, Давам 
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

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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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$, gas, 
heat included, 1 car parking assigned. 
3124511561 №17522
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕ-
МЕННО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. За 
ден, два, три, седмица, месец. Без дого-
вор. Северозападните квартали. Тел:847-
854-8094, №17488
СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефърсън 
парк. 7735929395 №16952
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-9656 
№16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под 
наем в Гленвю 8476300290 8476300290 
№16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17594
ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17597

ШОФЬОРИ С КАМИОНИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагаме дос-
тъп до приложението за търсене на 
товари. Споделяме rate con� rmation 
с шофьорите за всеки товар. Фир-
мата взима 10% от rate con� rmation 
и другото е за шофьора. Приемаме 
желанията на шофьорите за какви 
курсове искат да карат. Диспечари-
те ни са българи. Предлагаме и fuel 
карта. 7199920479 №17606

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нално решаване на канализационни про-
блеми. Разполагам с висок клас техниче-
ско оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопро-
водни услуги. 2245957923 №17576

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нално решаване на канализационни про-
блеми. Разполагам с висок клас техниче-
ско оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопро-
водни услуги. 2245957923 №17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нални ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. 
Кенове със зоново управление. Ремонт 
на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нални ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. 
Кенове със зоново управление. Ремонт 
на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17579
РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ НА 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, 
СЪДОМИЯЛНИ, ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, 
ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ 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, Извършвам 
шивашки услуги на дрехи и други. Нами-
рам се във Фокс Ривер Гров. Биляна Нико-
лаева. 2244109027 №17535
АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Адвокатски услуги за 
българите в САЩ. Ние сме адвокатска кан-
тора в България и предлагаме адвокатски 
услуги онлайн и от разстояние за Вашите 
нужди в България. - Адвокатска кантора 
“Бориславова и Иванов” 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, Гледане на 
деца целодневно и почасово в самостоя-
телна къща с двор в Des Plaines наблизо 
до център „Българика”. Предлагам домаш-
но 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 ими-
грация 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. Водопроводни 
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, достъпни 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, Целодневна 
грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-
гам три хранения с домашно приготвена 
храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

АТЛАНТА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car 
Hauler 3315518787 №17598

COAST TO COAST
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car 
Hauler 3315518787 №17601

ФЛОРИДА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car 
Hauler 3315518787 №17600

НЮ ЙОРК
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car 
Hauler 3315518787 №17599

SOMEWHERE ELSE
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car 
Hauler 3315518787 №17602
АСТРОЛОГИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Лошият къс-
мет идва в определени дни. Ще ги наме-
рите 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 информация оба-
дете 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 състоя-
ние. Сменени ремъци, ролки, компресор, 
резервоари, масла. Без забележки! Об-
служен на 500к мили. Почистени DPF фил-
три. 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-$18,000 В отлично със-
тояние са и в момента работят! 630-449-
8838 - Кръстю №17589
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем 
Freightliner Cascadia Evolution 2015 с въз-
можност за закупуване. Може и на Раз-
срочено плащане. Камионът е в отлично 
състояние. ODO: 560к Miles. Обслужен на 
500к мили. Почистени DPF филтри. В мо-
мента 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
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам 
запазен Nissan Altima 1998, на 206,000 
мили. 7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Прода-
вам запазен Nissan Altima 1998 за $1200. 
Колата е на 206,000 мили. 7739640988 
№17368
2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well maintained: 
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time 
oil changes, and regular preventative 
maintenance performed. Ready for the 
road! DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes 
inside: Microwave and fridge!. Become the 
lucky owner today! CALL NOW! Contact 
Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Прода-
вам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, много 
добро състояние. Чисто нови, съедини-
тел, спирачки, водна помпа. Камиона е в 
движение, 1 250 000мл. Цена 12500$, це-
ната може да се коментира. 7737338399 
№17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Прода-
вам HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 
880 4147 или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-
лично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Прода-
вам VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, 
готов за работа, нови батерии, гуми – 70%, 
имам документи от подръжката DYNO 
TEST може да се направи, мили – 1,320,000 
Цена - по договаряне Светлин (708)261-
9099 №16629
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Е
дгар Кейси е известен като 
един от най-популярните ек-
страсенси и лечители на ми-
налия век. Той има множество 
поддръжници, които са убеде-

ни, че той е способен да вижда в бъде-
щето като Нострадамус. Други обаче не 
вярват нито в способностите му, нито в 
прогнозите му и го обявяват за поред-
ния измамник.

Едгар Кейси се ражда на 18 март 1877 
г. в малка ферма край Хопкинсвил, щата 
Кентъки. Първите паранормални пре-
живявания на малкия Едгар се случват, 
когато е едва 12-годишен. Докато броди 
из местните гори, той дочува призрачен 
глас и вижда мистериозна жена с кри-
ла, която го пита какво най-много иска, 
пише „Списание 8“. Момчето без колеба-
ние отговаря, че най-силното му жела-
ние е да може „да помага на болните“ и 
особено на болните деца.

Някои източници твърдят, че още съ-
щия ден Едгар Кейси претърпява инци-
дент, и докато лежи в леглото си, изне-
надващо започва да диктува на своята 
майка

съставките за чудодеен 
мехлем

който ще помогне на раните му да заз-
дравеят по-бързо. След няколко дни 
пък баща му го препитва над уроците. 
Той чува същия глас на жената от гората, 
която му казва, че от този момент насе-
тне, заспивайки върху дадена книга, той 
ще научава цялата информация вътре в 
нея, без да прочете дори и буква. Така 
започва всичко. Или поне така твърди 
самият Едгар Кейси.

Въпреки че не е лекар по професия и 
няма медицинско образование, с тече-
ние на времето той успява да излекува 
десетки хиляди пациенти, страдащи от 
разнородни заболявания и всевъзмож-
ни болестни състояния. При сеансите 
с пациенти Кейси получава свише ин-
формация от древни лечителски духове, 
практики и познания, като по този начин 
открива най-подходящия лек за всекиго, 
който е повярвал в нетрадиционните му 
лечителски дарби.

Според скептиците обаче всички слу-
чаи на чудотворно изцеление, които 

Кейси постигал над хилядите свои па-
циенти, са само и единствено плод на 
плацебо ефекта, задействан у самите 
тях. Проф. Пол Курц също подкрепя тази 
теза и твърди: „Често, ако вярваш, че ня-
кой ще те излекува, дори да ти даде бели 
захарни топченца, те могат да те излеку-
ват. Не мисля, че Едгар Кейси е имал ня-
какви свръхестествени сили.“

На точно обратния полюс са мненията 
и вярванията на езотериците и любите-
лите на паранормалните явления. В про-
дължение на повече от 40 години Кейси 
ежедневно получава послания, докато 
се намира в състояние на транс („извън 

тялото“) - подобно на сън, при каквото 
лекува и пациентите си. Поради този 
факт се сдобива с прозвището „Спящият 
пророк“. По време на тези

своеобразни „астрални 
пътувания“

по негови думи той се свързва с Вселен-
ското колективно (съ)знание, което му 
диктува правилните отговори на всеки 
един зададен от него въпрос.

По време на автохипнотичните сесии, 
в които изпада, медиумът получава ин-
формация по най-разнообразни теми. 
Като започнем от медицината и здраво-

словното хранене, минем през медита-
цията, сънищата, религиите, разкази за 
зараждането на живота тук на Земята 
и далечни спомени от отдавна отмина-
ли епохи и стигнем до дълбоки прозре-
ния и безпогрешни предсказания за бъ-
дещето. Хората започват да го наричат 
„Новия Нострадамус“.

Думите, които Едгар Кейси изрича, до-
като се намира в своя пророчески транс, 
се записват чинно всеки път от стено-
граф. Благодарение на тази методика те 
се разпространяват и достигат по-къс-
но до всички нас. Направените от него 
предсказания надхвърлят 14 000.

Нострадамус от Кентъки 
или обикновен измамник?
XЕдгар Кейси е сред едни от най-известните екстрасенси на миналия век

Крахът на Фондовата борса и  
Голямата депресия през 1929 г. в САЩ

Още през 1920 г. медиумът пред-
вижда възхода и впоследствие спа-
да на Фондовия пазар в Америка. 
Той започва да съветва близките и 
пациентите си как да се подготвят 
най-добре за предстоящата криза, 
но по онова време никой не взи-
ма насериозно думите му. След по-
малко от 10 години предсказанията 
му се сбъдват – Фондовата борса в 
Америка се срива до основи, което 
по-късно довежда и до Голямата де-
пресия, също предсказана години 
по-рано от Спящия пророк.

Откриването на останки  
от Атлантида край Бимини

През 1938 г. Едгар Кейси 
заявява:„Част от храмовете (той има 
предвид храмовете по земите на из-
чезналата цивилизация на Атланти-
да) все още могат да бъдат открити 
под тинята на вековете и морска-
та вода в близост до Бимини. Очак-
вайте това да се случи през `68, `69 
година – не чак толкова далеч във 
времето“.

Бимини е част от Бахамските ос-

трови. И наистина през 1968 годи-
на подводният археолог Джоузеф 
Мейсън Валентин и неговият екип 
откриват древна каменна пътека, а 
мнозина учени признават, че това 
може наистина да се окаже част от 
наследството на митичната изгубе-
на цивилизация на Атлантида.

Идването и падането  
от власт на Хитлер

Американският екстрасенс и хо-
листичен лекар предсказва идва-
нето на Хитлер на власт начело на 
Германия. Също и неговото падение 
след това. По думите му то щяло да 
стане, когато фюрерът „бъде свален 
от власт или се случи международ-
на война". В следващите си прогно-
зи Кейси също се оказва прав – той 
предвижда началото на Втората 
световна война, завръщането на ев-
реите в Израел, както и разпадане-
то на Съветския съюз и колапса на 
комунизма.

Смъртта на двама  
американски президенти

През 1939 г., докато витае из 
своите своеобразни хипно-пъте-
шествия, Кейси получава видение 

за смъртта на щатските президенти 
Франклин Рузвелт (настъпила през 
1945 г.) и Джон. Ф. Кенеди (станала 
факт през 1963 г.). Скандалният про-
рок бил убеден, че и двамата прези-
денти ще се споминат, докато са на 
поста си. Така и става.

Кейси предсказва  
собствената си смърт

По време на дългогодишната си 
практика медиумът лечител много-
кратно получава предупреждения 
във виденията си, че не бива да пра-
ви по повече от две пророчески се-
сии на ден. Поради хилядите заявки 
от пациенти обаче, той пренебрег-
ва тези препоръки и многократно 
надвишава дадения му лимит, като 
често прави по 7-8 „разчитания“ 
дневно. 

Последствията от умственото 
претоварване го застигат. На 3 яну-
ари екстрасенсът получава инсулт 
и отлита от този свят на 68-годиш-
на възраст. Преди това обаче - на 1 
януари 1945 г. - той получава виде-
ние за собствената си смърт и уве-
рено заявява пред близките си, че 
ще го погребат след 4 дни. Да, оказ-
ва се прав и този път.

Пет от най-впечатляващите предсказания на Едгар Кейси

Снимкa: AL.com

Corey Wayne
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Бананов крем

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Балсамиране. Флаг. Мол. Екип. Моруни. Приор. Ерлих. 

Ким. Шии. Валмо. Ронсон. Осмици. Бинте. На. Оникс. Лиана. Палто. 

Орфик. Обет. Тао. Акера. Уводи. Нитрид. Динас. Риц. Ранина. Петли. 

Контета. Аркет. Ананд. Архив. Генуа. Сипеи. Леяр. Ран. Кисов. Пиеса. 

Козар. Класа. Рев. Лем. Негою. Гостни. Липиди. Смола. Ил. Окото. 

Адамс. Лепра. Атина. Урни. Рат. Онети. Ариец. Питомници. Грив- ни. 

ОТВЕСНО: Шампионати. Оберкелнери. Лорис. Латун. Наоми. Пат. 

Ясли. Мотор. Таунз. Порто. Овино. Ирена. Аника. Мераци. Адата. 

Кредо. Он. Сик. Лико. Нан- си. Гитани. Рием. Среди. Диско. Отец. 

Сапроб. Фрина. Полюс. Ити. Илиана Раева. Мани. Немирник. Кри. 

Сгода. Охота. Успех. Паола. Ар. ГФР. Ненов. Етили. Самури. Лукс. Аборт. 

Веерт. Срив. Фанион. Едили. Ясени. Нен. Гимнастици. Правилници.  

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

Банановият крем е изключително 
подходящ за моментите, в които бър-
зо трябва да направите нещо сладко за 
десерт.

Разбийте 1/2 кафена чаша студено 
прясно мляко заедно с 3 жълтъка. Към 
тази смес малко по малко добавете 4 
с.л. брашно при непрекъснато бърка-
не, за да не се получат бучки.

Пасирайте 2 бр. банана до еднород-
на каша. Смесете 400 мл прясно мляко 
и ½ ч.ч. захар, разбъркайте и ги сложе-
те на котлона. След като млякото за-
ври, дръпнете тенджерата от котлона. 
При непрекъснато бъркане с вилица 
или тел за разбиване добавете яйчена-
та смес.

Връщате тенджерата на котлона, 
като продължавате да бъркате, докато 
сместа заври. Кремът трябва да поври 
2-3 мин., за да се сгъсти.

Сваляте сгъстения крем от котлона 
и по малко изсипвате банановата каша 
при непрекъснато бъркане, докато се 
получи хомогенна смес. Готовият крем 
изсипвате в купички или чаши, приби-
рате ги в хладилника, за да се стегне. 
След 30 мин. кремът може да бъде сер-
виран. За украса, а и за подобряване на 
вкуса може да го поръсите с настърган 
шоколад.

Да ви е сладко!  

Ароматно печено  
пиле с лимон и розмарин

Класическа рецепта за приготвяне 
на пиле. Идеално за неделната вече-
ря, а и за всеки вкусен обяд, пилето 
с лимон и розмарин ще се хареса на 
всеки.

Най-добре е да ползвате цяло охла-
дено пиле. Измийте пилето добре под 
течаща вода, подсушето го, след което 
го сложете в тава и го обтрийте добре 
с ¼ ч.л. черен пипер и 1 ч.л. сол. Разто-
пете 50 г краве масло на водна баня, 
след което намажете пилето с помо-
щта на четка.

Почистете 5-6 скилидки чесън, из-
мийте и нарежете 2 бр. лимони, все-
ки от тях на 4 парчета. Единият лимон 
сложете вътре в пилето, заедно с ½ от 

обелените скилидки чесън и 1 стрък 
розмарин. 3 стръка розмарин сложе-
те около пилето.

Почистете 8 бр. моркови, обтрийте 
ги леко със сол и ги сложете също око-
ло пилето заедно с втория нарязан ли-
мон. Добавете и ½ ч.ч. бяло вино. По-
ставете на по-ниско ниво на фурната 
и печете 30 мин. в предварително за-
грята на 200 градуса фурна, след кое-
то намалете градусите на 170 и печете 
още 30 мин. По време на печенето за-
ливайте от време на време пилето със 
соса и следете да не се препече пре-
калено. Сервирайте с морковите като 
гарнитура и със соса на пилето, който 
се е образувал при печенето.
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СОФИЯ ВАГНЕР
Deutsche Welle

Н
а хиляди метри над земята, 
затворен в металната об-
вивка на самолета, издиг-
нал се над облаците – мно-
го хора изпитват страх от 

самолетните пътувания. И въпреки това 
- самолетите са едни от най-сигурни-
те транспортни средства въобще. Кое-
то обаче не означава, че пътуването с 
тях не крие други рискове. Още повече 
сега, когато светът отново постепенно 
се отваря за другите, а сянката на коро-
навируса продължава да е все така теж-
ка и плътна.

Инфекциозни болести
Самолетите имат славата на инку-

батор за вируси. Вярно ли е това? Са-
мите самолети, естествено, не могат 
да допринесат за разпространението 
на епидемии, това се дължи на хора-
та, които пътуват в тях. Но рискът от 
заразяване по време на самолетен по-
лет обикновено не е по-голям от този в 
обикновена офис сграда.

По данни на Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) в рамките на 1 час въз-
духът в самолета се обменя изцяло от 
20 до 30 пъти, защото в пътническия са-
лон се вкарва свеж въздух отвън. Друга 
част от въздуха в самолета се пречист-
ва. Съвременните самолети са оборуд-
вани с филтри за фини частици, които 
улавят дори вируси и бактерии.

В рамките на едно изследване, на-
правено през 2018 г., са били анализи-
рани 230 проби от въздуха и натривки 
от вътрешни повърхности в 10 само-
лета. В нито една от тях не са били от-
крити вируси, причиняващи грип или 
простудни заболявания, въпреки че въ-
просните полети са били тъкмо в грип-
ния сезон.

По-различни са нещата, когато до нас 
в самолета седят пътници, които ки-
хат или кашлят. Тогава рискът от зара-
зяване е толкова висок, колкото и при 
пътуване в автобус или лека кола. Кой-
то иска да се предпази от зараза, може 
да използва влажни кърпички за дезин-
фекция, с които да избърше масичката 
пред себе си и ръцете си.

А ако болен пътник иска да предпази 
останалите от настинка, най-добре е да 
носи предпазна маска на лицето. Сега тя 
вече е задължителна за пътуване в по-
вечето авиокомпании. Тези маски ула-
вят капчиците, които пръскаме във въз-
духа при кихане и кашляне. В случай на 

силно заразно заболяване обаче човек 
не бива да пътува със самолет. Авио-
компаниите имат право и да отказват на 
такива пътници достъп до самолета.

Защита от радиация
Земята е под постоянния обстрел на 

високоенергийни атомни частици от 
Космоса. Те идват от Слънцето или от 
недрата на Вселената и представляват 
космическото лъчение.

Магнитното поле на земята и земна-
та атмосфера образуват естествен щит 
срещу тях и улавят голяма част от тези 
частици. Така това лъчение става все по-
слабо, колкото по-близо се намираме 
до земната повърхност. Най-силна тази 
естествена защита е на екватора, а най-
слаба - в полярните области. Това се 
дължи на формата на земното магнитно 
поле, както и на факта, че атмосферата 
над двата полюса е най-тънка.

Дозата облъчване, която получаваме 

при самолетен полет, следователно за-
виси не само от височината и продъл-
жителността на полета, но и от посока-
та, в която се лети. Според германската 
Служба за защита от радиация пътува-
нето със самолет обаче е напълно без-
вредно дори и за бременни жени и мал-
ки деца, тъй като дозата на облъчване 
е съвсем минимална. Това не се отна-
ся обаче за хора, които редовно летят 
със самолет, включително и за бордния 
персонал. Макар да не е доказана пряка 
връзка между радиацията по време на 
полети и заболяването от рак, здравни-
те служби в Германия редовно контро-
лират летателния персонал.

Тромбози
По данни на СЗО един на всеки 6 хи-

ляди души, пътуващи на далечни раз-
стояния, впоследствие развива тром-
боза, при която се образуват съсиреци 
от кръв във вените на краката. В резул-

тат на това се получават подувания, за-
червявания, а понякога и силни болки. 
Тромбите се образуват в резултат от 
обездвижването. Същата опасност гро-
зи и онези, които пътуват с влак или ав-
тобус на дълги разстояния.

Обезводняване
Влажността на въздуха в самолетите е 

средно около 20% – това е само полови-
ната от онази влажност, която повечето 
хора възприемат като приятна. Ниската 
влажност изсушава кожата на лицето, 
както и очите. Срещу това помагат кре-
мове за овлажняване на кожата и капки 
за очи. А който използва лещи, е добре 
по време на полети на дълги разстоя-
ния да използва очила.

Не е доказано, че ниската влажност 
на околната среда може да доведе до 
дехидратация на организма. Въпреки 
това е препоръчително по време на по-
лет да се поемат повече течности.

XКои са най-честите опасности за здравето по време на полет

Болестите в самолета:  
Как да се предпазим?

http://www.bulstate.com/


13 - 19 май 2020 г. 53

http://lawjtchicago.com/


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

13 - 19 май 2020 г.54

А
нтъни Джошуа и Кубрат Пу-
лев имат три седмици за да 
уточнят мястото на техния 
двубой за световната титла в 
тежка категория. България и 

Хърватия също попадат в списъка с въз-
можни варианти, разкри мениджърът 
на българина Ивайло Гоцев, цитиран от 
БНР.

Британският шампион трябваше да 
се изправи срещу задължителния пре-
тендент за пояса на IBF Пулев на „Тотнъм 
Хотспър Стейдиъм“ на 20 юни, но бит-
ката в Лондон бе отложена заради пан-
демията от коронавирус. Оттогава на-
сам се обсъждат алтернативни опции 
от промоутъра Еди Хърн и двамата бок-
сьори. Гоцев, който изведе Пулев до вто-
рия му двубой за световната титла, про-
веде наскоро конферентен разговор с 
техния промоутърски тим Top Rank, как-
то и с шефа на Matchroom Boxing Хърн 
за евентуални нови локации в различ-
ни страни, които ще бъдат подходящи за 
приемане на двубоя.

„Дадохме си три седмици за избира-
не на място за двубоя. Еди говори с вас 
за Близкия изток. Има логика в подоб-
на дестинация, защото страните там не 
бяха толкова засегнати от кризата с ко-

ронавируса и при правилните предпаз-
ни мерки може да осигурим необхо-
димата безопасна среда. Това е нещо, 
върху което искам да акцентирам – без-
опасността. Няма да поставим ничие 
здраве под риск. Там, където е най-без-

опасно, ще проведем двубоя – имаме 
около три седмици, за да решим къде 
ще е битката“, обясни Гоцев за Sky Sports.

Наскоро мениджърът заяви, че Рим-
ският амфитеатър на „Пула Арена“ в 
Загреб, Хърватия, е сред обсъжданите 

варианти за приемане на срещата меж-
ду Джошуа и Пулев.

Съоръжението побира 
5000 зрители

и преди прие няколко концерта на из-
вестни музикални групи и артисти, сред 
които „Фу Файтърс“ и Елтън Джон.

„Еди е запознат с тази опция – нашият 
тим също. Обсъждаме го като вариант. 
Локацията е чудесна – намира се в цен-
търа на Европа, а самото място е много 
приятно, тъй като е за отворени съби-
тия“, добави той.

Хърн, от своя страна, каза, че Джо-
шуа би искал да се бие пред своя родна 
публика във Великобритания, след като 
през декември миналата година си вър-
на поясите в тежка категория след по-
беда в реванша над мексиканеца Анди 
Руис-младши. „Към момента предпочи-
таме да приемем двубоя в Обединеното 
кралство, но оставаме отворени и към 
други опции, ако Великобритания от-
падне като вариант“, сподели той.

Пулев също е отворен към мач с Джо-
шуа в родината на британеца, потвърди 
Гоцев.

XСред опциите, освен Лондон, са и България и Хърватия

Пулев и Джошуа решават  
до 3 седмици къде ще се бият

Снимкa: Facebook

https://ordtrans.com/
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubomir.mihailov@bg-voice.com

Г
одината е 1988-ма, краят на 
януари. „Метрополитън опера“ 
в Ню Йорк става сцена на нещо 
разтърстващо, което никога до-
тогава не се е случвало между 

стените й. Не се е случвало и до днес. В 
антракта между трето и четвърто дейст-
вие на „Макбет“ от Верди един мъж по-
лита от петия балкон. Няколко минути 
по-късно той е мъртъв, а потъналата в 
разкош зала се превръща в мрачен де-
кор на смъртта му.

Мъжът е 82-годишният българин Бан-
чо Банчевски, луд фен на операта, пре-
подавател по оперно пеене, участник 
с малки оперни роли в представления 
в Европа и Америка, ексцентричен чо-
век, излъчващ жизнерадостност и до-
бро настроение през целия си живот.

Но не и в тази фатална вечер, която, 
по всичко личи, е избрал да е последна-
та в живота му. Свидетели на ужасява-
щата случка в „Метрополитън“ си спом-
нят на следващия ден пред „Ню Йорк 
тайм“, че Банчевски на няколко пъти 
бил в опасна близост до парапета на 
балкона. По време на първия антракт 
дори се качил на него и се наложило 
разпоредителите да му направят забе-
лежка и да го дръпнат от края на балко-
на, който бил

на 25 метра височина
На следващия антракт обаче нищо не 

могло да спаси българина. Той полита 
надолу, а медицинска сестра от Колинг-
суърт, намираща се близо до мястото, 
на което той пада, веднага му се прити-
чва на помощ. Въпреки опитите да на-
мери пулса му и да се опита да го спаси 
обаче не успява. Малко по-късно прис-
тига полицията и извежда зрители-
те навън. Следва близо час, в който те 
стоят във фоайето, без да знаят какво 
се случва. По-късно от ръководството 
на операта съобщават за инцидента и 
информират, че представлението няма 
да продължи. На публиката обещават, 
че ще бъде компенсирана с билети за 
следваща опера.

Банчо Банчевски е роден в Ловеч 
през 1906 г. Завършва софийската Кон-
серватория, където учи флейта, пиано 
и оперно пеене. През 30-те години той 
се превръща в некоронования крал на 
Българския Бродуей, както е известна 
по онова време столичната театрална 
ул. „Раковски“, разказва Lifebites.bg.

Така е до средата на 40-те години на 
миналия век, когато Банчевски емигри-
ра в Западна Европа. Работи в Чехия и 
Виена, където изпълнява малки опер-
ни роли, има роли и в много филми и 
театрални постановки в Берлин. По 
ирония на съдбата, играе малка роля 
в „Макбет“, операта, по време на която 
по-късно

ще сложи край 
на живота си

В САЩ Банчевски пристига в начало-
то на 50-те години на миналия век. Ус-

пява да пробие на сцената в Ню Йорк, 
но успехът не го преследва по петите. 
Младите американски изпълнители го 
изместват и той се захваща да препо-
дава оперно пеене, за да се препитава. 
Ценен е и в Холивуд, но като преводач 
от пет езика - немски, френски, итали-
ански, руски и английски. Именно бла-
годарение на тях Банчевски успява да 
се срещне със звезди като Анна Томова 
Синтова, Николай Гяуров и Лучано Па-
вароти.

В деня след самоубийството му Любен 
Виши, бивш оперен певец от сцената на 
„Метрополитън“, чува по радиото, че ня-
кой се е самоубил в операта, скачайки 
от най-горния балкон. Първоначално 
Виши не разбира, че става въпрос за не-
говия стар приятел Банчо Банчевски.

„В същото време ми мина през акъ-
ла, че такова нещо би могъл да напра-
ви само той.

Не беше съвсем наред в последни-
те месеци. Накрая беше доста болнав и 
това ограничаваше свободата му“, раз-
казва Виши пред в. „Ню Йорк Таймс“ 
след инцидента.

Приятелите и познатите на Банчев-
ски са потресени от внезапната му кон-
чина. Все пак малцина са изненадани от 
театралния маниер, с който емигран-
тът избира да сложи край на земните си 
дни – по време на оперна постановка 
на Шекспировата драма „Макбет“ в лю-
бимата му „Метрополитън“.

В последните месеци от живота си 
Банчевски е болен и депресиран и спо-
ред някои това е една от причините за 
самоубийството му. Ден след инциден-
та племенничката на Банчевски Лада 
Манолова разказва пред в. „Ню Йорк 
поуст“, че чичо й звъннал с обезпокои-
телна новина два дни по-рано.

„Измислих как ще се самоубия. Ще 
отида на опера и ще скоча през бал-
кона. Този път съм сериозен“, заявил 
Банчевски пред стъписаната си пле-
менничка. Манолова разказва, че напо-
следък чичо й бил ужасно депресиран. 
Здравето му су влошило два дни по-ра-
но, когато бил блъснат от автобус.

Няколко месеца преди да сложи край 
на живота си, Банчевски е жизнерадос-
тен 82-годишен старец с куп приятели. 
Въпреки преклонната си възраст еми-
грантът е душата на компанията и често 
весели околните с оперна ария, казаш-
ки танци или духовити шеги.

Но след като здравето на Банчевски 
се влошава, духът му също залинява.

Емигрантът живее в едностаен апар-
тамент под наем. Жилището на ъгъла на 
240-та и 65-та улици не е особено прос-
торно, но

от 26-ия етаж се разкрива 
невероятна панорама

към р. Хъдзън. Апартаментът на Банчев-
ски също така е на три минути от люби-
мата му „Метрополитън“.

Сутринта преди последното оперно 
представление в живота си Банчевски 
отива на гости у комшийката си Бра-
улия Серано. Двамата са съседи от 14 
години и българинът моли пуертори-
канката да му приготви нещо за ядене.

„Каза ми, че няма никаква храна вкъ-
щи, защото доскоро бил в болница. 
Приготвих му обяд и го поканих да се 
отбие да вечеряме заедно след опера-
та“, спомня си Серано.

Банчевски отговаря най-сериозно, 
че за съжаление няма да може, защо-
то този ден е планирал да умре. Серано 
се скарва на Банчевски и му казва да не 
говори за смъртта.

Пуерториканката го съветва да си 
отиде вкъщи, да вдигне щорите на про-
зорците и да мисли за по-добрите вре-
мена, които го очакват.

„Наричаше се Маестрото, а на мен ви-
наги викаше Мадам. Понякога ми каз-
ваше: „Мадам, трябва да се оженя ня-
кой ден за вас“. Напоследък го виждах 
угрижен да крачи наоколо, да се хваща 
за сърцето, казвайки: „Мадам, това ще 
ме убие някой ден“, спомня си Серано.

Самоубийство в „Метрополитън 
опера“: Българин се хвърля от балкона
XБанчо Банчевски пада от най-високия балкон по време на един от антрактите на „Макбет“

Снимкa: Lifebites.bg

Снимкa: Pixabay
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О
ще от древни времена не-
вероятно интересни жи-
вотни винаги са вървели 
редом до хората и често са 
играли важна роля в съз-

даването на човешката история. Някои 
от тях имат изумителни способности, на 
други инстинктът им за самосъхранение 
е впечатляващ, трети притежават осле-
пителна окраска, а четвърти са изпълни-
ли велики дела.

Случаите, в които животни са доказ-
вали своята интелигентност, благодаре-
ние на която са спасили човешки живо-
ти, не са един и два. Също като хората, 
тези представители на фауната имат по-
стижения, за които да говори цял свят 
и които се помнят векове напред. Те са 
примери за храброст, но и за поука на 
човеците.

Обикновено гълъбче например спася-
ва от гибел цял батальон войници. То ус-
пява да достави писмо със зов за помощ, 
макар че е ранено –

лети без едно краче 
и почти напълно сляпо

За този подвиг е наградено като чо-
век - с бойна награда, а телцето му днес 
се съхранява в един военен музей. Гъ-
лъбчето герой носи името Шер Ами. То 
е подготвено от британски експерти и е 
записано като войник в Корпуса за връз-
ка с американската армия във Франция.

През 1918 г., по време на жестоката 
битка в гората при Аргон, Шер Ами спа-
сява 194 британски войници. От батальо-
на привързват на лявото му краче запис-
ки с точните координати на батальона.

Немците забелязват гълъба и откриват 
огън по него. Шер Ами е ранен, но кър-
вящ и ослепен, продължава да лети 40 
км и стига до щаба на дивизията. Храб-
рият гълъб спасява живота на войници-
те и се превръща в героя на 77-а британ-
ска стрелкова дивизия.

Лекари се опитват да спасят ранена-
та птица. Не могат да върнат зрението 
й, но слагат на Шер Ами дървена проте-
за на крачето. Когато започва да се въз-
становява, птицата е качена на амери-
кански кораб под личната опека на ген. 
Пършинг.

Гълъбът е награден с френския Военен 
кръст за храброст и със златен медал от 
армията на САЩ. Умира през 1919 г. и е 
препариран. Днес може да бъде видян в 
Смитсонския музей.

Шимпанзето Хам е първият примат, 
летял в Космоса, като през 1961 г. изпре-
варва Юрий Гагарин с точно 10 седми-
ци. Той е първият човекоподобен, който 
вижда синята планета.

По това време това е бил начинът

да се тества 
дали капсулата

ще бъде безопасна и за човешкия еки-
паж.

Хам изпълнява задачата си успешно, а 
корабът се приводнява в Атлантическия 
океан. Приматът е бил дехидратиран и 
изтощен, но му дали ябълка и това го е 
зарадвало,

Роден през юли 1956 г., Хам е едва на 
3, когато пристига във военната база „Хо-
ломан“ през 1959 г. Той е качен на кап-
сулата „Мъркюри“, обучен да управлява 
само един лост. Обучението му и костю-
мът му помагат да се завърне на земята 
без никакви наранявания, само с ударен 
нос. Хам живее щастливо цели 17 години 
и умира през 1983 г.

Глиганът Тирпиц станал

талисман на британския 
крайслер „Глазго“

през Първата световна война. Първона-
чално той бил качен на борда на нем-

ския крайслер „Дрезден“ до март 1915 
г. И когато „Дрезден“ е ударен и започва 
да потъва, останалият последен на бор-
да му Тирпиц в уплахата си скача в мо-
рето. Британски матроси го забелязват и 
спасяват животното на борда на „Глазго“.

Именно те го кръщават Тирпиц, по 
името на известния адмирал, получил 
Железен кръст, защото последен напус-
ка потъващия си кораб. Глиганът става 
талисман на матросите от „Глазго“, а по-
късно е преведен в една артилерийска 
школа до Портсмут. След края на вой-
ната е продаден на аукцион като... месо 
за баснословна сума. Главата на Тирпиц 
обаче и до днес се съхранява в Импер-
ския военен музей в Лондон.

„Непотопяемият Сам“, така кръстили 
черно-белия котарак, който

преживява гибелта 
на три бойни кораба

по време на Втората световна война. Сам 
става известен, след като се спасява при 
потъването на немския кораб „Бисмарк". 
Матроси го качват на британския авио-
носец „Арк Роял". След гибелта на авио-
носеца героичният котарак отново е 
спасен, но този път го оставят на брега, 
където доживява края на дните си, като 
умира от старост през 1955 г. в дома на 
моряк от Белфаст. Образът му обаче ос-
тава в картините на няколко военни ху-
дожници като символ на храброст и днес 
неговите портрети се съхраняват в На-
ционалния морски музей на Гринуич.

Питбулът Стъби – кучето сержант – е 
първото куче, служило в редиците на 
САЩ през Първата световна война. При 
участието си в 4 офанзиви и 17 битки, 
Стъби на няколко пъти е раняван. Завръ-
ща се в САЩ през 1918 г. и е награден с 
множество медали.

Сибирското хъски Балто през 1925 г. 
през ужасяваща снежна виелица, сил-
ни ветрове и смразяващ студ от минук 
53 градуса пренася с впряга си в Ноум, 
Аляска, серум срещу дифтерит, като така 
спасява живота на 10 000 души. Статуята 
на Балто се намира в Сентрал парк, Ню 
Йорк.

Невероятните истории на 
животни, спасили човешки живот
XГълъб запазва цял батальон британски войници през Първата световна война

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Гълъбът Шер Ами Шимпанзето Хам

Питбулът Стъби

https://www.zneimerlaw.com/
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аа

Акула от вида гигантска акула с тегло 330 кг 
е била уловена от траулери край северния 
гръцки пристанищен град Кавала и транс-

портирана до централния рибен пазар, съобща-
ват местните медии.

Гигантската акула е втората по големина акула 
след китовата.

Историята предизвика спорове в местната 
общност, като някои хвалят риболовците за ус-
пешния улов, а други изразяват недоволство, че 
морският хищник е защитен вид. Все още не е 
ясно дали акулата е попаднала случайно в рибар-
ските мрежи, или е била умишлено преследвана.

Най-големият екземпляр е хванат в мрежа за 
херинга през 1851 г. в залива Фънди, Канада. Об-
щата му дължина е била 12,27 м и е тежал около 
19 т.

Новият китайски космически кораб, изстре-
лян без екипаж, „се приземи успешно“ след 
теста, съобщи АФП, позовавайки се на ки-

тайската агенция за пилотирани полети. Спуска-
емият модул се приземи в предварително опре-
делената зона в северната част на Китай.

Технологичният успех ще позволи на Китай да 
изпълни плановете си за голяма космическа стан-
ция. Строежът й ще започне тази година, за да 
приключи през 2022 г. Основното предназначе-
ние на новия кораб е да превозва тайконавти до 
космическата станция и до Луната.

Корабът е по-сигурен, по-бърз и частично може 

да се използва отново. Той ще може да изпълнява 
по-далечни мисии, които изискват по-голяма ско-
рост и защита от екстремни температури.

Рибари хванаха гигантска 
акула край Кавала

Нов китайски космически 
кораб се върна на Земята

Том Круз ще лети в Космоса,  
за да снима филм

На 5 май Адел навърши 32 го-
дини и зарадва феновете си 
с нова снимка в Instagram. 

Носителката на „Грами“ показа вта-
лената си визия и благодари на 
всички за чудесните пожелания. 
Тя изрази и възхищението си към 
медицинските работници на пър-
ва линия, борещи се всеки ден с 
COVID-19.

„Благодаря на всички за любовта, 
която ми изпратихте. Надявам се да 
сте здрави в тези луди времена“, на-
писа изпълнителката.

От няколко месеца Адел тренира 
постоянно и спазва сериозен хра-
нителен режим, за да успее да сва-
ли повече от 40 кг.

Рязкото отслабване накара много 
медии да твърдят, че звездата стра-
да от сериозно заболяване, но тези 
слухове бързо бяха опровергани 
от нейни близки и от личния й тре-
ньор.

Адел на 32, отново  
впечатли с визия

Николета Лозанова прекратява бизне-
са с бельо, съобщи самата тя в своя 
официален профил във Facebook.

„Тайната съставка на моята успеваемост 
в живота е „отдадеността“ и тъй като вина-
ги се фокусирам в едно направление, сега 
мой единствен приоритет е козметичната 
ми линия“, написа тя.

Фирмата, с която си е партнирала до мо-
мента, ще продължи да шие бельо, но по 
него вече няма да стоят инициалите й.

„Поради разногласия относно качество-
то на продуктите, взех решение да се отте-
гля от бранда. Решението ми е категорично 
да се спре използването на моите инициа-
ли“, поясни тя.

В Инстаграм една от най-красивите бъл-
гарки сподели, че скоро ще пусне новата си 
лятна колекция от червила.

Том Круз е готов да отиде там, къде-
то никой актьор не е ходил преди, а 
именно в Космоса, където иска да сни-

ма филм. НАСА застава изцяло зад идеята и 
ще съдейства на звездата, за да реализира 
проекта си.

Новината потвърди Джим Бриденстийн 
от НАСА, който сподели в социалните мре-
жи, че от агенцията са „развълнувани да ра-
ботят с Том Круз върху филм на борда на 
Международната космическа станция“.

Новината идва след слухове, че между 
Круз и SpaceX на Илон Мъск текат ранни 
преговори за партньорство във връзка със 
снимането на фантастичен екшън в Космо-
са.

Не е ясно точно как компанията на Мъск 
ще се включи в проекта. Актьорът ще вклю-
чи доста каскади, които има амбициите да 
изпълни сам.

Николета Лозанова сложи край 
на бизнеса с бельо
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Израелският институт за биологични из-
следвания разработи дезинфектант, кой-
то унищожава напълно всякакви бактерии, 

вируси, включително и новия коронавирус, му-
хъл и някои видове гъбички. „Нашият дезинфек-
тант действа на различен принцип от повечето 
други“, обясни Карен Коен Хазон.

„Ние също използваме хипохлорид, но при 
много висока концентрация и добавяме още със-
тавки, така че върху каквато и повърхност да се 

напръска дезинфектантът, създава върху него 
филм от гел и предпазва повърхността“, поясни 
тя.

За да се почисти този филм, е нужно да се из-
плакне с вода или да се изтрие с кърпа или хар-
тия. Дезинфектантът е ефикасен върху стени, та-
вани, подове, тоалетни помещения и др.

В Израел създадоха 
дезинфектант, убиващ вирусите

Новородено момче ощастливи полско село. 
За пръв път от 10 години в село Мейсце-
Оджанске се роди момче.

От 2010 г. в него се раждали само момичета. Се-
лото се прослави по света през август 2019 г., ко-
гато неговият кмет Раймунд Фришко обеща на-
града при раждане на момче. Фришко сподели, 
че още не е решил каква ще е наградата, но об-
мисля да кръсти улица в селото на името на ново-
роденото момче.

Момченцето се появи на бял свят на 2 май или 
10 месеца след обявата за награда. То се казва 
Бартек. Родителите му живеят в селото.

Все пак кметът каза, че семейството ще си поу-
чи наградата, но по-късно, когато отмине панде-
мията, а и родителите сега не желаят общуване с 
медиите.

Принц Хари и Меган Маркъл 
напуснаха Великобритания, 
но все още се опитват да жи-

веят като кралски особи. Двамата се 
установиха трайно в Лос Анджелис, 
но досега не се знаеше точно в как-
ва къща прекарват социалната из-
олация. Само преди дни феновете 
за първи път надзърнаха в дома на 
двойката, благодарение на клип по 
случай рождения ден на Арчи.

Това обаче не беше достатъчно 
и хората искаха да научат още под-
робности за звездната къща. Спо-
ред множество източници, принц 
Хари и Меган в момента живеят в 
Бевърли Хилс, а имението преди е 
било собственост на актьора Тай-
лър Пери.

Семейството се се шири в осем 
спални, 12 бани, разполага с неве-
роятна гледка към Лос Анджелис и 
могат да се разхлаждат в собствен 
басейн.

Почина музикантът  
Литъл Ричард
Почина Литъл Ричард, един от 

пионерите на рокендрола, 
предадоха световните аген-

ции. Американският певец, чието ис-
тинско име е Ричард Периман, е по-
чинал на 87-годишна възраст, съобщи 
синът му за списание „Ролинг Стоун". 
Той не посочи причината за смъртта 
на баща си.

Литъл Ричард е един от пионери-
те на рокендрола през 50-те години 
на миналия век заедно с Чък Бери и 
Фатс Домино. Музикантът е включен 
и в Рокендрол залата на славата.

Легендарният певец е роден на 5 
декември 1932 г. в бедно семейство 
в град Мейкън, в южния щат Джор-
джия. В своята автобиография, която 
излиза през 1984 г., Литъл разказва, 
че неговият баща, който държал бар, 
бил застрелян в началото на кариера-
та му.

Ирина Шейк показа как се справя със скуката 
по време на изолация. Моделът от руски про-
изход сподели снимка, на която се вижда, че 

в ръката си държи книга за Владимир Путин.
Кадърът показва как красавицата се е излегнала 

удобно на дивана. Вместо да разлиства някой любо-
вен роман, тя е избрала за четиво автобиографична-
та книга за президента на Русия.

Със снимката бившата жена на Брадли Купър при-
кани последователите си да останат по своите домо-
ве. В момента тя е в жилището си в Ню Йорк.

Докато остава без работа, Ирина се е отдала на 
спомени и стари свои снимки.

Чрез социалната мрежа моделът прикани хората 
да дарят средства за инициативата, в която тя участ-
ва - раздаването на безплатна храна на семейства в 
нужда.

Меган и Хари живеят  
в дом за $18 млн.

За пръв път от 10 г. в 
полско село се роди момче

Ирина Шейк 
чете за Путин
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Най-великите умове в света работят 
ден и нощ, за да измислят начин да 
се справят със заразата. На помощ 

идват и дизайнерите Доменико Долче и 
Стефано Габана, които ще събират сред-
ства чрез нова инициатива.

Много хора изпитват страх да се качат 
на градски транспорт или да се намират 
на място, заобиколени от тълпа. Извест-
ната модна марка започва онлайн рабо-
тилница в Instagram, в която различни 
артисти ще разказват за живота и карие-
рата си, както и ще предлагат креативни 
проекти, които всеки може да прави със 
семейството си у дома.

Разбира се, инициативата е с добро-
волческа нагласа и ще приканва всеки, 
който гледа, да дари средства към уни-
верситета „Humanitas“, който е посветен 
на медицинските науки.

Мис България 2019 дарява 
роклите си

Наоми Кембъл е на път да се пре-
върне в легенда в модния свят. 
Черната перла има повече от 30 

години стаж на подиума и за своите 49 го-
дини все още изглежда великолепно и е 
желана от всички дизайнери. През някол-
ко месеца тръгва слух, че тя е на път да се 
пенсионира, но истината е друга.

„Не харесвам думата „пенсиониране“. 
Ако не искам да го правя повече, просто 
няма да го правя. Но никога няма да кажа, 
че се пенсионирам. Аз съм екстремно ак-
тивна и винаги ще бъда такава“, сподели 
пред „The Sunday Times Style magazine“ 
хубавицата.

Междувременно тя сподели, че ще се 
чувства „благословена“, ако доживее 50-
ия си рожден ден, имайки предвид ко-
ронавирус ситуацията, и че ще направи 
много промени с живота си.

Мис България 2019 дарява част 
от роклите си. Радинела Чуше-
ва обяви в своя профил във 

Facebook, че иска да помогне на абиту-
риенти в нужда.

„2020-а е трудна за всички, но ако се 
опитаме, можем да превърнем Пепеляш-
ка в Принцеса!“, написа красавицата в со-
циалната мрежа.

Миската споделя, че първоначално 
смятала да осигури безплатен грим на 
няколко момичета, на които им предстои 
завършване. След това обаче решила да 
раздаде част от любимите си дрехи и ак-
сесоари.

„Аз ще ви предложа безплатен грим на 
абитуриенти, които ще имат бал, но ня-
мат финансова възможност, също така на 
сирачета или младежи от малцинството. 
Също така ще осигуря рокля, обувки и 
чанта за нуждаещи се абитуриентки“, по-
яснява тя.

Рупърт Гринт и Джорджия Груум вече са гор-
ди родители на момиченце. Представител 
на Гринт потвърди новината и помоли ме-

диите да уважат личното пространство на семей-
ството. Бебето се появи на бял свят само месец 
след като беше официално съобщено, че двойка-
та очаква първото си дете.

Гринт и Груум бяха забелязани в Лондон по вре-
ме на разходка, а феновете не подминаха да отбе-
лежат закръгленото коремче на бъдещата майка. 
Актьорът, който изигра Рон Уизли в поредицата за 
Хари Потър, е изключително потаен и не допуска 
медиите до личния си живот.

Той е свързван с Джорджия още от 2011 г., а 
от миналата се заговори и за брак. Тогава Груум 
беше забелязана със златна халка на ръката.

Амбър Хърд сподели с феновете си в социал-
ната мрежа за труден период, който прежи-
вява, а именно новината, че нейната майка 

е починала на 63-годишна възраст.

34-годишната актриса публикува снимка в 
Instagram от семейния албум и остави емоцио-
нално послание.

„Сърцето ми е разбито и опустошено от загу-
бата на моята майка Пейдж Хърд. Тя ни напусна 
твърде рано. Много ще ни липсва. Трудно е да го 
кажа, но наистина съм щастлива, че съм й дъщеря 
и имам късмета да живея 34 г. в светлината, която 
тя даде на всички хора. Това е невероятно труден 
момент. Добротата, подкрепата и сърдечността, с 
която нашите близки и приятели са ме обкръжи-
ли и сестра ми, сега са истинско спасение“, напи-
са Амбър.

Рупърт Гринт стана татко 
на момиченце

Амбър Хърд: Сърцето ми 
е разбито

Наоми отказва да се 
пенсионира

Dolce & Gabbana ще събира 
дарения срещу COVID-19
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Звездният свят на Америка се съ-
юзи, за да почете рождения ден на 
покойната Джиана Брайънт. Моми-

чето трябваше да навърши 14 години на 
2 май, но трагичен инцидент отне живо-
та й в началото на 2020 г.

Майката на Джиана, Ванеса Брайънт, 
публикува снимка, на която носи черве-
на гривна с името на дъщеря си и рож-
дената й дата, както и прякора й „Мам-
басита“. Г-жа Брайънт пише, че Джиджи 
е обичала да носи червено. Тя насър-
чи всички свои фенове да сложат нещо 
червено по случай рождения ден на дъ-
щеря й.

Клоуи и Ким Кардашян се бяха сдо-
били с червените гривни и публикуваха 
снимки с тях в социалните мрежи. Дже-
нифър Лопес, Алекс Родригес и децата 
им също закупиха от специалните грив-
ни.

Мис България 2019 дарява 
роклите си

Френската филмова леген-
да от 50-те години Бриджит 
Бардо ще бъде съдена за ра-

систки изказвания.
Срещу 85-годишната звезда бе 

подадена жалба заради оценките 
й за жителите на остров Реюнион. 
През 2019 г. тя ги нарече туземци, 
съхранили в себе си гените на дива-
ците и придържащи се към варвар-
ски традиции. Бардо се възмути от 
жестокото отношение на местните 
жители към кучетата.

„Всичко това напомня канибали-
зма на минали векове. Срам ме е за 
този остров, за диващината, която 
все още цари там“, посочи Бардо.

Актрисата не за пръв път е обви-
нена в расизъм. Тя се бе изказвала 
с неприязън към мюсюлманите във 
Франция и бе заявявала, че те раз-
рушават страната, за което бе глобе-
на с 5000 евро.

Френската филмова леген-

Съдят Бриджит Бардо  
за расистки изказвания

Звездният свят на Америка се съ

Звезди почетоха рождения ден 
на Джиана Брайънт

Криско е успял да свали 15 кг само за някол-
ко месеца. Рапърът сподели, че благодаре-
ние на тренировките шест пъти в седмицата 

и своя хранителен режим, той изглежда и се чув-
ства по-добре.

„Това е ново начинание за мен. Започнахме да 
заснемаме това нещо, защото повечето хора ста-
ват здрави, силни, с хубави тела – не показват 
процеса, а крайния резултат“, обясни той.

Изпълнителят обяснява, че стоейки вкъщи, е 
намерил повече време за семейството и въпреки 
изолацията не спира да работи.

„Правя много неща, като изключим извънред-
ното положение и всички негативи от него, може 
да намерим повече време за близките си, за себе 
си. За един артист е добър период, защото може 
да се затвори и да твори“, коментира той.

Криско свали  
15 килограма!

Анелия: Човек 
без движение  
е болен човек
„Душата ми имаше нужда от почивка, но сега 

след 2 месеца вкъщи имам нужда от актив-
ност. Човек без движение е болен човек за 

мен. Не мога да стоя на едно място, това ме влудява. 
Призванието ми е да пея“, сподели певицата Анелия.

Популярната изпълнителка споделя, че в периода 
на социална изолация е искала да остане сама със 
себе си и си е починала добре, тъй като е имала нуж-
да от релакс и сън.

Дните си Анелия прекарва в голямата си нова 
къща, където живее заедно с дъщеря си, а сега заед-
но с тях е и майката на певицата.

„Започнах да правя неща, които досега не съм 
правила. Сама си чистя дома, готвя, научих се да 
правя хляб, но това няма как да продължи дълго“, 
казва още звездата на „Пайнер“.

Как се приготвя хляб у дома, научи певецът 
Миро. Отишъл на село заради социалната 
изолация, той се върна към своите корени. 

Изпълнителят показа колко е сръчен и сподели 
няколко снимки в профила си във Facebook.

„Безквасен плосък хляб от пълнозърнесто 
брашно на пещ. Изядохме резултата, така за днев-
ника ми в снимки остава част от процеса“, написа 
той към кадрите със собственоръчно направено-
то тесто.

Преди няколко дни Миро сподели, че строи 
барбекю и пещ за хляб в двора си заедно с негов 
приятел.

Докато си почива в своя зелен двор, Миро за-
претна ръкави и го почисти от излишните бурени. 
Порадва се и на любимите си кучета, като прово-
кира последователите си да споделят снимки със 
своите домашни любимци. 

Миро показа  
как меси хляб у дома
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В
еличествени, заобиколени от 
грохот и пяна, водопадите са 
събрали в себе си цялата сила и 
красота на природата. Бурните 
води са привлекателни както за 

търсачи на силни усещания, така и на ми-
лиони туристи по целия свят. Има ги, пле-
нителни и привличащи, наблизо и далече. 
Но едни от тях са най-впечатляващи. Ето 
ги най-красивите водопади на планетата, 
събрани от Deutsche Welle.

Виктория, Замбия 
и Зимбабве

Групата водопади Виктория, включени 
в списъка на ЮНЕСКО със световното кул-
турно и природно наследство, се нами-
ра на река Замбези между африканските 
държави Замбия и Зимбабве. На това мяс-
то водите падат от височина 100 метра и 
образуват водна стена с дължина 1708 м. 
А това превръща Виктория в най-широ-
кия водопад в света. При пълноводие в 
бездната се изливат до 10 000 куб. метра 
вода в секунда.

Ниагара, САЩ и Канада
Ниагарският водопад на границата 

между САЩ и Канада е напълно достоен 
за индианското си име „гърмяща вода“: в 
зависимост от времето, в бездната се из-
сипват между 2800 и 5700 кубика вода 
в секунда. А това е истински природен 
спектакъл. Ниагарският водопад е група 
от три водопада: Американски водопад, 
Брайдъл вейл (Булчински воал) и Хорс-
шу (Подкова), наричан още Канадски во-
допад.

Игуасу, Бразилия 
и Аржентина

Група от 275 водопада, носеща името 
Игуасу, разделят Бразилия и Аржентина. 
И това чудо на природата е обявено за 
световно културно и природно наслед-

ство. Множество пътеки водят до сами-
те водни маси, изчезващи с оглушителен 
грохот в бездна с размери 700 на 150 ме-
тра. А смели търсачи на силни усещания 
се придвижват с бързи лодки през бурни-
те води на пропастта.

Детиан, Китай и Виетнам
Той се намира на границата между Ки-

тай и Виетнам: водопадът Детиан по тече-
нието на река Гуичун. На това място води-
те преминават през множество отвесни 
скали, високи до 50 метра. Ширината на 
Детиан достига 300 метра. Тази природна 
забележителност привлича и с приказна-
та красота на местността около водопа-
дите.

Анхел, Венецуела
Със своите 979 метра Анхел е най-висо-

кият водопад в света. Намира се във Ве-
нецуела по течението на река Рио Чурун 
- приток на Ориноко. Падайки от такава 
голяма височина, водата се разпръсва на 
малки капчици. Стигайки до земята, те от-
ново се превръщат в пълноводна река. 
Анхел е трудно достъпен - до него може 
да се стигне само със самолет или с ко-
рабче. Пътуването до него по вода про-
дължава цял ден.

Гълфос, Исландия
Наричат Исландия „Земя на огън и лед". 

А където има лед, има и много вода - ка-
къвто е случаят с гигантския Гълфос (Злат-
ният водопад). Той е широк 229 метра и 
изсипва водите си през две тераси в ог-
ромна пропаст. Водопадът се намира на 
пътя на известен туристически маршрут, 

което го прави лесно достъпен. От плат-
форма край него туристите могат да му се 
възхищават от непосредствена близост.

Селяландсфос, Исландия
Селяландсфос в южната част на остро-

ва. Посетителите могат да минават зад 
него и да наблюдават местността през па-
дащата от 66 метра височина водна каска-
да. Водопадът се намира по течението на 
река Селяландс.

Узуд, Мароко
Водопадите Узуд в планината Атлас са 

най-високият и най-пълноводен водопад 
в Мароко. През няколко каскади от чер-
вени скални масиви водата се спуска от 
110 метра височина. На мястото, където 
отново докосва земята, водата образу-
ва малко езеро. Посетителите могат да се 
спуснат по малка туристическа пътека от 
ръба на скалите чак до основата на водо-
пада.

Национален парк 
Плитвички езера, Хърватия

Националният парк Плитвички езера 
също е включен в списъка на ЮНЕСКО 
със световното културно и природно на-
следство. Около групата водопади тера-
совидно са разположени 16 езера. До тях 
посетителите могат да стигнат по планин-
ски пътеки, с лодка или с туристическо 
влакче.

Райнфал, Швейцария
Водопадът Райнфал в Шафхаузен, 

Швейцария, е висок 23 метра и широк 150 
метра. За посетителите са изградени ня-
колко платформи за наблюдение. Добър 
наблюдателен пункт представлява и за-
мъкът Вьорт, намиращ се на остров край 
водопада. Още по-зрелищна е гледката от 
лодка, с която можете да стигнете съвсем 
близо до падащите с грохот водни маси.

XПадащи от десетки, дори стотици метри височина те пленяват с величието си

Узуд, Мароко 

Национален парк Плитвички езера, Хърватия 

Гълфос, Исландия Анхел, Венецуела Детиан, Китай и Виетнам 

Игуасу, Бразилия и Аржентина 

Виктория, Замбия и Зимбабве

Снимки: Pixabay, Flickr

Грохот, пяна, бездна:  
Най-красивите водопади в света

Ниагара, САЩ и Канада 
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