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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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Ето новите правила за часовете 
зад волана на камиона (HOS) 
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Последните дни новините не се раждат в су-
трешните блокове, а във Facebook. Точно в 8 су-
тринта българско време издирваният с 11 обви-
нения бизнесмен Васил Божков пуска някакъв 
сюжет, в който заплита силните на деня и медии 
в пореден скандал. Тук би трябвало да кажем, 
че държавата се тресе от тези скандали, хвър-
чат оставки, а управлението се клати сериозно. 
Но... нищо такова не се случва. Странно, нали?

След като в интервю за bTV определи Делян 
Пеевски като „паяк“, който дърпа конците в дър-
жавата, а премиерът Борисов като част от му-
тренския модел, Божков създаде цирка с джи-
росаните акции на „Левски“. Но следващите му 
ходове се прехвърлиха във Facebook, където за 
седмица го следват 50 хиляди души. Точно как-
то сутрешните блокове рекламират предиш-
ната вечер какво ще видим на тв екран, така и 
Божков обявяваше поредната доза „разкрития“. 
Почна с есемеси между него и финансовия ми-
нистър Владислав Горанов (който не отрече, че 
са автентични), после набърка Кирил Домусчи-
ев с паметна записка, според която Божков ще 
плаща по 20 милиона на година за реклама в 
НОВА срещу „съпорт“ в Комисията по хазарта, 
и последно анкета за бъдещето на ФК „Левски“ 
(които пък приеха половин милион лева даре-
ние от ДПС депутата Делян Пеевски).

Според скрийншотовете с есемесите Гора-
нов и Божков си пишат на 29 март 2018 г. Бож-
ков съобщава „Няма връзка с девойката“, а съ-
беседникът му отвръща, че вече е получила 
ценни указания. Девойката е Мария Филипова 
- назначена от финансовия министър Горанов 
за председател на Държавната комисия по ха-
зарта.

Ден след есемеса - на 30 март 2018 г., ДКХ 
разрешава на „Ню Геймс“ на Божков да разши-
ри лиценза си с нови лотарийни билети. Това са 
„Златни пирамиди 6“, „Casino 7777.bg“, „Мега кеш 
кръстословици“.

Освен това регистрираната в Малта „Евро-
футбол Лимитид“ получава разрешение за 
предложения игрален софтуер за онлайн за-
лагания в сайта efbet.com. Комисията гласува 
и удължаване с 5 години на срока на действие 
на лиценза за организиране на онлайн игри със 
залагания на резултати от спортни състезания.

От скрийншотовете на разговора се вижда 
също, че Горанов и Божков са се уговаряли за 
лична среща на 29 май 2018 г. Според протоко-
лите на Комисията по хазарта два дни по-късно, 
на 31 май, са одобрени още две игри: „Кеш кръс-
тословици“ и „Диамантена седмица“.

Странни съвпадения, които изискват най-
малкото проверка от държавните органи. Но.... 
„Честно да ви кажа, не си причиних това да чета 
тези есемеси. Разбрах, че има публикувани ня-
какви есемеси. Колегите, които ги четоха, ка-

заха, че в тях не виждат нищо, което да нала-
га наказателно-правна реакция.“ Така главният 
прокурор Иван Гешев оневинява Горанов, без 
дори да е чел есемесите.

Няма проверка и за странната паметна бе-
лежка между Божков и Домусчиев, за която 
първият твърди, че се е случила след среща, за 
която натискали Борисов и Горанов. Финансо-
вият министър каза, че това е атака срещу него, 
правителството и премиера. Но други комента-
ри от властта нямаше. Проверка - също.

Разбира се, хората очакваха много повече от 
тези скрийншотове и паметната записка. Това 
пускане на компроматни материали ще продъл-
жи капка по капка и изглежда като опит на Бож-
ков да притисне властовия център в България 
да разхлаби примката около него - нещо като 
лек предупредителен изстрел, с който казва, че 
е доста по-опасен от банкера в изгнание Цветан 
Василев, например.

Историите и на двамата си приличат - в един 
момент са на върха на хранителната пирамида 
в България, реализират огромни печалби, кон-
тролират медии, купуват си министри. Но това 
е временно, както е показала историята. Васи-
лев обаче не е нито харизматичен, нито има дар 
словото на Божков, който доста ефикасно успя 
да оплете Борисов, Пеевски, Горанов, Домусчи-
ев, ФК „Левски“, НОВА Тв в един лесен за просле-
дяване и гледане скандал, който повечето хора 
разбират.

Проблемът обаче е, че няма много места, на 
които този скандал да бъде следен. Повечето 
медии са под влияние на тази „хунта“, за която 
Божков говори (и от която беше част до съв-
сем скоро). На пръстите на едната ръка се броят 
медиите, които отразяват сигналите на Божков 
във Facebook - за паметната записка например 
„24 часа“ отделиха малка дописка, без контекст 
и не сред водещите теми. По-късно разгърна-
ха темата, но едва когато бяха готови контраар-
гументите на Домусчиев и властта. И това не е 
само там. Почти всички медии постъпиха така, 
защото истината е, че са или собственост, или 
зависими от Пеевски и/или Борисов. Само че 
тази ситуация трябва да им напомни, че един 
ден и те вероятно ще искат да разкажат тяхната 
версия за събитията, когато изпаднат от хунта-
та. Но няма да имат къде.

Божков ще продължава да цака с козовете си 
останалите играчи в този покер за хай ролъри. 
Дали ще успее да победи или ще бъде надцакан 
от хунтата, предстои да разберем. А дотогава - 
приятно гледане.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Божков тресе държавата? 
Не точно. Даже никак

https://www.facebook.com/milanabash78
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Ф
инансовото министерство 
не подкрепя предложени-
ята за намаляване на ДДС 
за различни стоки и услу-
ги и предупреди, че това 

може да доведе до по-висока обща став-
ка на данъка върху добавената стойност 
или на скок на корпоративния данък.

В становището, изпратено до бюджет-
ната комисия в парламента, ведомство-
то на Владислав Горанов представи под-
робен анализ на идеите на партиите за 
падане на ДДС и прогнозните загуби за 
бюджета. Предложенията на ГЕРБ преди 
време бяха представени лично от пре-
миера Бойко Борисов.

Според финансовото министерство 
за компенсиране на намаленото ДДС на 
някои стоки и услуги то ще трябва да се 
вдигне на всички останали и да стане 
24%. Другият вариант бил корпоратив-
ният данък да стане 17-18%.

Министерството посочва и че дифе-
ренцирането на ДДС ще увеличи адми-
нистративната тежест и ще даде въз-
можност за неправилно деклариране с 
цел данъчни измами.

„Намаляването на ставката не води до 

автоматично намаляване на цените или 
до увеличаване на доходите на лицата. 
Едновременно с това намаляването на 
ставките за определени стоки или услу-
ги ще доведе до провокиране на

напрежение 
в други отрасли

и сфери на икономическия живот“, пре-
дупреждават още от министерството.

Още при лансиране на идеята преди 
седмица министър-председателят Бой-
ко Борисов първо заяви, че финансови-
ят министър е против, а в следваща своя 
изява коментира, че „който не е съгла-
сен, може да си ходи“. „Имам му пълно 
доверие, но той не ми е началник, аз съм 
му началник. Който не е съгласен, отива, 
дава си оставката и отива нататък“, ко-
ментира тогава премиерът.

Оттогава насам Владислав Горанов бе 
сдържан в коментарите си. А писмената 
позиция, изпратена до парламента, е не-
говата първа официална реакция по те-
мата за по-нисък ДДС, подчертава „Сво-
бодна Европа“.

Според изчисленията на Министер-
ството на финансите загубата за бю-

джета от идеите в 6-те законопроек-
та възлиза на 1.8 млрд. лв. приходи. За 
сравнение, постъпленията от ДДС през 
2019 г. са около 11 млрд. лв., а тази го-
дина е предвидено да бъдат 10.64 млрд. 
лв., което значи, че свалянето на ставка-

та би заличило 17% от постъпленията по 
това перо.

Най-голяма би била загубата от сваля-
нето на ставката за лекарствата и основ-
ните храни, за което настоява БСП – 1.5 
млрд. лв., става ясно от становището.

XФинансовото министерство излезе с анализ против намаляване на данъка за някои сектори

Горанов срещу Борисов: 9% ДДС 
за едни, ще е 24% за други

https://ordtrans.com/
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Депутатът от ДПС Делян Пеевски 
стана дарител и на футболен 
отбор. Той дари 500 000 лева 
на футболния клуб „Левски“ в 
продължение на серията си 

благотворителни акции. През последни-
те седмици той дари крупни суми на бол-
ници, спаси дори и гора край село Црън-
ча. Първоначално депутатът даряваше от 
лично качество, но след като бе повдиг-
нат въпросът за произхода на средства-
та, той започна да осъществява благотво-
рителните акции от името на фирмата си 
„Интръст“.

По същия начин бе направено и даре-
нието на „Левски“. След ден размисъл и 
противоречиви реакции сред феновете, 

в сряда ръководството на клуба реши да 
приема дарението. Това стана на фона на 
опасността отборът да влезе в процеду-
ра по несъстоятелност.

500-те хиляди лева от Пеевски обаче 
няма да са достатъчни за спасението, ста-
на ясно от думите на изпълнителния ди-
ректор на клуба Павел Колев. Той уточни, 
че до края на юли ще трябват още 3 ми-
лиона лева за оцеляването на „Левски“.

Колев обясни, че

не се е молил на Пеевски
за това дарение, но няма друг избор ос-
вен да го приеме въпреки съпротивата 
на феновете.

„Не сме поставяли условия кой да да-
рява и кой не. Има дарители, привърже-
ници и на ЦСКА. Всеки дарява по своите 
възможности, разбира се. На нас усло-

вия никой не ни е поставял, ние нямаме 
задължение освен да похарчим парите 
прозрачно. Аз ще нося отговорността и 
ще понеса негативите, ако има такива“, 
каза той.

Малко по-рано укриващият се в Дубай 
хазартен бос Васил Божков обяви наме-
рението си да проведе „електронно гла-
суване“ за определяне на новия собстве-
ник на „Левски". Той публикува анкета на 
страницата във Facebook, но голяма част 
от феновете отклониха офертата му, коя-
то смятат за унизителна.

В същото време „синята“ общност се 
обедини около легендата на тима Наско 
Сираков и настоява той да получи акции-
те на отбора. В началото на юли ще бъде 
свикано общо събрание на „Левски“, кое-
то ще реши бъдещето на тима.

„Когато един премиер се страхува или 
не може да се подпише, идва време за 
избори. Съгласни ли сте новият собстве-
ник на акциите на ПФК „Левски“ да бъде 
определен чрез електронно гласуване?“, 
написа по-рано Божков.

През последните дни юристите са раз-
делени по въпроса кой е собственик на 
„Левски". На 8 май близкият до Божков 
бизнесмен и фактически собственик 
на акциите на „Левски“ Георги Попов ги 
джироса на премиера Бойко Борисов.

След гора и болници: Пеевски 
стана дарител и на „Левски“
XДепутатът дари 500 000 лв. на сините,  

а те обявиха, че са принудени да ги приемат

Снимка: БТА

Снимка: sportal.bg

https://www.facebook.com/nasko17
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„Прее*аха ме, Ваше Величество“
ДИМИТЪР ПЕЕВ

 „Капитал“

Г
одината е 2002-ра, Бойко Бори-
сов е главен секретар на МВР. 
В София са задържани някол-
ко души, за които се подозира, 
че са извършвали поръчкови 

убийства и опити за такива, между кои-
то и две барети, работили преди това в 
охраната на Васил Божков. В първите си 
години във властта сегашният премиер 
беше доста по-директен и веднага об-
винява публично хазартния бизнесмен 
за съпричастност към покушенията. Са-
мият Божков, разбира се, яростно отри-
ча. Избухва публичен конфликт.

Седмицата след това Борисов разказ-
ва пред журналисти в Слънчев бряг (на 
същото събитие, описано във в. „Сега“, 
една репортерка иска да му пипне мус-
кула): „Абе ясно, че като бутнем Васил 
Божков, мястото му не може да оста-
не празно. Все някой ще го замести, ще 
тръгнат и вътрешни преразпределения. 
Затова трябва много да се мисли преди 
това". Мисленето продължава 18 годи-
ни. Преди няколко месеца след коорди-
нирана атака от няколко държавни ор-
гана, но и открити спестени 700 млн. лв. 
такси от негови дружества към държа-
вата, Васил Божков беше обвинен в ня-
колко различни престъпления и избяга 
от България, за да не бъде арестуван.

През 2002 г. историята приключва 
след помирение между двамата, орга-
низирано от тогавашния собственик и 
главен редактор на „Труд“ Тошо Тошев. 
Той кани в кабинета си Бойко Борисов, 
без да му каже, че там е и Васил Божков, 
както и фотограф на вестника, който до-
кументира ръкостискането между два-
мата.

На следващия ден снимката е публи-
кувана на първа страница в „Труд“ и ко-
гато премиерът Симеон Сакскобурггот-
ски се обажда на главния секретар на 
МВР, за да му поиска обяснение как се е 
стигнало до това, Борисов, според град-
ската легенда, отговаря чистосърдечно: 
„Прее*аха ме, Ваше Величество". Днес, 
почти две десетилетия по-късно, поло-
жението е различно. Много различно.

Случилото се около Васил Божков 

през последните месеци показва много 
добре какво се е променило в държа-
вата през това време. Днес избягалият 
в Дубай основен собственик на „Нацио-
нална лотария“ публикува „паметна за-
писка“ от негова среща с председате-
ля на КРИБ Кирил Домусчиев, на който 
двамата се разбират какъв да е реклам-
ният бюджет на хазартната фирма в 
„Нова телевизия". 

Действието се развива няколко месе-
ца след като Домусчиев и неговият брат 
са купили телевизията, която е част от 
най-голямата българска медийна гру-
па. В паметната бележка се казва ди-
ректно и

каква е цената на обещаните 
от Божков 20 млн. лв.

на година за „Нова телевизия“ - „Пълен 
съпорт в Държавната комисия по ха-
зарта с цел урегулиране на бизнеса и 
спазване законите на РБ“.

Хората, които са извън контекста на 
събитията около „Нова телевизия“, Ки-
рил Домусчиев и Васил Божков през 
последната година, едва ли могат от 
пръв поглед да разберат значението 
на тази паметна бележка. Всъщност тя 
е първото публично признание на ис-
торията около превземането на „Нова 
телевизия“, която също се случи с „пъ-

лен съпорт“ от страна на държавата. И 
очевидно този съпорт е толкова силен, 
че получилият го собственик може да 
го препродава на трети лица, за да уве-
личава приходите на телевизията. Тази 
държавна подкрепа е ключова за ця-
лата медийна авантюра на Домусчиев. 
Нито придобиването на „Нова телеви-
зия“ можеше да стане без помощта на 
правителството, нито, както се разбира 
от паметната бележка, безпроблемно-
то изплащане на кредитите, които бяха 
взети, за да се финансира покупката.

Предишният собственик на „Нова“ - 
шведската компания MTG - се опитваше 
в продължение на две години да наме-
ри купувач за българския си бизнес. Ко-
гато чехът Петр Келнер купи от Telenor 
един от трите големи телекома тук, поч-
ти веднага беше обявено, че той ще взе-
ме и телевизията. Амбициите му обаче

почти веднага бяха 
посечени от държавата

Комисията за защита на конкуренция-
та забрани тази сделка с безпрецедент-
но решение и в общи линии абсурдни 
аргументи. Според два независими из-
точника на „Капитал“, няколко дни пре-
ди това да се случи, Кирил Домусчиев 
е поискал среща с Петр Келнер. На нея 
той поискал да бъде съдружник в „Нова 
телевизия". Какво е обещал в замяна, 
не е публично известно, но твърде ве-
роятно е „пълен съпорт“ от страна на 
държавата. Броени дни след отказа от 
Келнер той получава нагледна демон-
страция какво означава в България да 
нямаш подкрепата на властта - сделка-
та му е забранена.

Във втора серия на опитите да се 
купи „Нова телевизия“, според различ-
ни източници, се включва и самият Ва-
сил Божков. По това време парите, кои-
то „Национална лотария“ дава на „Нова 
телевизия“, са голяма част от печалбата 
на медиата. За 2018 г. „Нова броудкас-
тинг груп“ има печалба от 40 млн. лв. Не 
е публично известно колко пари е да-
вал Божков тогава, но при всички поло-
жения рекламният бюджет не е бил по-
малък от обещаните през юни 2019-та 
20 млн. лв. Иначе казано поне полови-
ната от печалбата на „Нова“ е идвала от 

XКакво означава „пълният съпорт“ от страна на държавата, който Домусчиев е обещал на Божков

Снимкa: „Труд“

https://taniasells.com/
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Васил Божков. В тази ситуация той има 
ясен финансов мотив да влезе в сдел-
ката за телевизията, още повече, че 
може да повлияе и върху цената й. Ня-
къде през 2018 г. „Национална лотария“ 
рязко съкрати бюджета си, като според 
някои източници целта е била именно 
да се намали стойността на евентуал-
ната сделка.

На сцената 
влиза Домусчиев

Kъм този момент обаче шведска-
та медийна група MTG, която все още 
притежава „Нова“, вече е научила уро-
ка си - сделка ще има само с който има 
„пълен съпорт“ от страна на държава-
та. Няколко совалки показват ясно зад 

кого от кандидатите 
стои властта в Бълга-

рия. MTG избира офер-
тата на Кирил Домусчи-

ев и брат му, като обаче 
използва конкуренцията 

с бизнесмена Спас Ру-
сев, за да увеличи це-
ната. В крайна сметка 

двамата братя сключ-
ват сделка за 185 млн. 
евро - висока цена, 

предвид това, че най-
малко половината пе-

чалба за 2018 г. вече 
няма да я има зара-
ди решението на Ва-

сил Божков да намали 
рязко рекламите в 
„Нова“.

На пръв поглед си-
туацията изглежда 

трудна - 70% от сделката е финансира-
на с банкови кредити и въпреки че по 
това време те са евтини, все пак трябва 
да се връщат. При силно намаляла пе-
чалба, това може да не е много лесно. 
За Домусчиев обаче има лесен изход, 
защото очевидно той има „пълен съ-
порт“ от страна на държавата. Това се 
вижда само след няколко месеца, кога-
то „Нова“ започва преговори с кабелни-
те оператори за увеличаване на парите, 
които те плащат за разпространение на 
програмата. 

След рекламата това е вторият най-
голям източник на приходи в двете го-
леми телевизии. Официално данни за 
„Нова“ няма, но кабелните оператори 
носят 26% от приходите на bTV, или 21 

млн. долара за 2019 г. Преговорите вся-
ка година са тежки, но миналата „Нова“ 
получава силен съюзник. Акция на ГД-
БОП и прокуратурата в цялата страна 
започва масова проверка на реалния 
брой абонати (на базата на който се 
плащат таксите на телевизиите) и евен-
туално за укриване на данъци. 

Няколко собственика на кабелни те-
левизии твърдяха, че въпросите, кои-
то са им задавани от полицията тогава, 
са свързани най-вече с програмите на 
„Нова броудкастинг груп". Посланието 
е ясно - плащайте повече, иначе ще има 
обиски и ревизии. Това се случва през 
юни 2019 г.

По същото време е и подписана „па-
метната записка“ между Васил Божков 
и Кирил Домусчиев. Това обаче е само 
финалният епизод на противопоставя-
не, което се случва през предишните 
поне три месеца. Според два източника 
на „Капитал“ то започва, след като

Кирил Домусчиев поставя 
на Васил Божков ултиматум

или връщаш целия рекламен бюджет 
на „Национална лотария“ в „Нова“, или 
цялата държава тръгва срещу теб. Вой-
на с прокуратурата, полицията и коми-
сията по хазарта, както се видя няколко 
месеца по-късно, не може да бъде спе-
челена и така се стига до подписването 
на мирно споразумение във вид на „па-
метна записка“.

Два дни преди подписването на па-
метната бележка Кирил Домусчиев от-
казва да седне на една маса с Васил 
Божков - на среща при Бойко Борисов 
за футболното първенство отива брат 
му Георги (срещу премиера).

Скандалното в паметната записка 
се вижда лесно, но въпреки всичко да 
го кажем ясно - в него един, очевидно 
много близък до властта бизнесмен, 
поема ангажимент за „пълен съпорт“ 
от името на държавата срещу общо 
200 млн. лв. за десет години. Tъй като 
„съпортът“ също си има цена, най-
очевидната в случая е редакционната 
независимост на телевизията. Първи-
те кадрови промени, които бяха на-
правени в „Нова“, бяха в новините и 
публицистиката, като там бяха назна-
чени хора от свързваната с Делян Пе-
евски телевизия „Канал 3“.

Самият Домусчиев не отрича, че па-
метната бележка е автентична. „Вина-
ги в бизнеса си съм спазвал законите 
и необходимата етика в отношенията. 
Това е видно и в паметната записка. 
Факт е, че много години преди покуп-
ката от мен на „Нова“ Божков е плащал 
за реклама и ПР в телевизията зна-
чително по-големи суми“, казва той в 
официално съобщение по темата.

Факт е и че 20 млн. на година за До-
мусчиев не купуват „пълен съпорт“ за 
Васил Божков. В началото на тази го-
дина държавата практически унищо-
жи бизнеса му и вкара цялото му се-

мейство в ареста. Защо се случи това, 
може би ще се разбере от следващи 
документи или след няколко години. 
Може например изведнъж да се ока-
же, че забраната за частни компании 
да организират лотарии е противо-
конституционна.

От случилото се с Божков се вижда, 
че съпортът не е завинаги и понякога 
държавната машина спира да го дава, 
когато забележи щетата за бюджета. И 
ако Домусчиев сега го има, това едва 
ли ще е завинаги. Както казва Бори-
сов през 2002 г. - мястото му не може 
да остане празно. Все някой ще го за-
мести...

Тези хора се сменят - вчера Бож-
ков, днес Домусчиев, но въртележка-
та е една и съща. От цялата история се 
разбира, че истински губещи в нея са 
наивните хора, които разчитат на ня-
какъв съпорт от държавата. Не, това е 
услуга по друг ценоразпис и за някол-
ко човека. За останалите е репликата 
на Борисов от началото на този текст 
- „Прее*аха ни". Може и да не е много 
красиво да се напише, може и да не 
отива да се появи точно тук, но край-
ните ситуации е добре да бъдат опис-
вани със също толкова крайни думи.

Какво се разбира от тази история

кого от кандидатите 
стои властта в Бълга

рия. MTG избира офер
тата на Кирил Домусчи

ев и брат му, като обаче 
използва конкуренцията 

с бизнесмена Спас Ру
сев, за да увеличи це
ната. В крайна сметка 

двамата братя сключ
ват сделка за 185 млн. 
евро - висока цена, 

предвид това, че най-
малко половината пе

чалба за 2018 г. вече 
няма да я има зара
ди решението на Ва

сил Божков да намали 
рязко рекламите в 

туацията изглежда 

Снимкa: „Монитор“

https://www.paintersusainc.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Горя „морският сарай“ 
на Ахмед Доган

Горя покривът на лятната резиден-
ция в парк „Росенец“ край Бургас, 
която е по-известна като „морските 

сараи“ на почетния председател на ДПС 
Ахмед Доган. На място са били изпрате-
ни 2 екипа огнеборци, а пламъците са 
унищожили около 50 кв. м от покривна-
та конструкция.До имота, който е под за-
силена охрана, се стига само откъм морето.  Всички, които са били в комплекса, 
са били евакуирани и няма опасност за живота им. Доган също е бил там.

Пътуването до Сърбия  
и Гърция без карантина

Българите ще пътуват до Гърция и 
Сърбия без карантина от 1 юни. 
Очаква се решение и на румън-

ския парламент в тази посока. Това ста-
на ясно след четиристранна среща, коя-
то се проведе чрез видеоконферентна 
връзка и по инициатива на Борисов. „На 
границите ще има декларация, семпла, с 

трите имена, в която ще пише: нямам симптоми, не съм под карантина, запознат 
съм със съответната епидемиологична обстановка и пътувам на собствен риск. 
Трябва да се впише и телефон за контакт“, обясни Борисов.

Арести заради поръчково 
убийство в София
Трима души бяха задържани по вре-

ме на акция на Специализираната 
прокуратура и полицията в кв. „Лев-

ски“ в София. Специализираната опера-
ция е била срещу група, заподозряна за 
поръчково убийство, извършено нас-
коро в столицата. По непотвърдена ин-
формация се работи по разкриването 
на убийството на Станка Марангозова - 
бизнес дама, застреляна през октомври 2019 г. в София. Убийството беше извър-
шено с особена жестокост - жената беше намерена простреляна в лекия си ав-
томобил.

Отварят детските градини 
и яслите от 22 май

Работата на детските градини и ясли 
в България ще бъде възстановена 
от 22 май. Това ще стане при стро-

го спазване на хигиенните изисквания 
и осигуряване на безопасна среда за 
децата, обяви здравният министър Ки-
рил Ананиев. Кметовете на общини са 
задължени да организират рестарта на 
детските заведения според специфика-

та на населените места. Градоначалниците ще имат крайната дума по всички ус-
ловия, които трябва да се осигурят, за да се гарантира животът и здравето на де-
цата.

Радев: Ако аз управлявах, 
нямаше да се краде
„Ако аз управлявах България, 

нямаше да се краде. Откак-
то ни управлява г-н Бори-

сов, смъртността расте, а България 
се стопи с 600 000 души“, каза прези-
дентът Румен Радев. „Недостойно е да 
се присвояват достиженията на бъл-
гарските медици. При толкова много 
социолози, политолози, журналисти, 
наети да възпяват министър-председателя, не виждам смисъл да се хвали сам“, 
заяви още държавният глава. Премиерът Бойко Борисов му отвърна с думите: 
„Не вярвам, че един обединител на нацията може да говори така“.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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В
ече 15 години сдружение „Ек-
вилибриум“ в Русе има мисия-
та да помага на деца и младежи 
в риск, с увреждания и труд-
на житейска съдба. В услови-

ята на пандемия социалните работници 
са изправени пред още по-голямо пре-
дизвикателство – да оказват материал-
на подкрепа и на много семейства, кои-
то виждат в тях единствената си надежда.

За хората от „Еквилибриум“ професия-
та им не е просто работа, а призвание. Те 
носят отговорност за над 250 потребите-
ли на 11 социални услуги в Русе и Бяла, 
към които животът се е оказал твърде не-
справедлив.

„Това са т.нар. центрове за настанява-
не от семеен тип, ние се грижим за деца 
и младежи с доста тежки увреждания, 
включително сме единствената органи-
зация, която управляваме център от се-
меен тип за деца и младежи с уврежда-
ния, които обаче се нуждаят от постоянна 
медицинска грижа. И това наистина е

доста тежък 
и отговорен труд

разказва за дейността си програмният 
директор Елена Петкова.

А задачата става още по-тежка в усло-
вията на извънредно положение.

Хората, за които се грижат социалните 
работници, се нуждаят както от матери-
ална, така и от психологическа подкрепа.

Петкова споделя, че извънредното по-
ложение и нарастващата безработица 
са създали още по-огромни трудности. 
Много хора са изпаднали до ръба на ми-
зерията и на „Еквилибриум“ се е наложи-
ло да набират много повече средства, за 

да могат допълнително да закупят хра-
нителни продукти, лекарства, памперси, 
адаптирани млека. „Наистина по махали-
те, по селата … никой от колегите не се 
отдръпна, никой не каза – ама мен ме е 
страх, няма да идвам на работа или пък, 
не дай си боже, напускам“, доволна е Еле-
на Петкова.

Николинка Рускова и нейните чети-
ри внучки са сред семействата, за които 
помощта на сдружението е безценна. Тя 
получава подкрепа от комплекса от 6-7 
месеца под формата на хранителни про-
дукти, дрехи, както и пари, за да плаща 
битовите си сметки. „Имах първокласнич-

ка, която се нуждаех от много неща, имах 
две детски градини, имах едно момичен-
це, което нямаше акт за раждане. Бях вля-
зла с нея в болницата, нямаше кой да пла-
ти болницата, запознахме се с нея чрез 
учителката на Николинка, най-голямата 
ми внучка, тя ми помогна за акта за раж-
дане. Бяхме доста

лишени от храни, 
от дрехи, от обувки

от тетрадки, от химикалки, от раници“, 
разказва с благодарност Николинка.

Делегираните от държавата бюдже-
ти не могат да покрият нуждите на со-
циалните услуги, особено във време на 
пандемията. Правят го хората с големи 
сърца. От Център „Еквилибриум“ са бла-
годарни на много хора. „Слава Богу, ру-
сенци ни познават много добре, имат ни 
огромно доверие, за което им благода-
рим, и се отзоваха страшно много хора. 
Появи се и подадената ръка от фонда-
ция „Америка за България“, включително 
и сума, която получихме от американ-
ското посолство, за което сме особено 
благодарни, тъй като тези средства по-
могнаха да посрещнем нуждите както в 
нашите услуги за настаняване от семеен 
тип, защото там наистина бяха необхо-
дими големи количества дезинфектан-

ти, лични предпазни средства за жени-
те, мъжете, които работят в тези услуги. 
Така свършиха страхотна работа, защо-
то успяхме да подпомогнем и други се-
мейства освен тези, които са директни 
наши потребители. Освен тези, с които 
работим като социални услуги, насоче-
ни към нас, към нас започнаха да се об-
ръщат страшно много други семейства, 
които са изпаднали в тежко положение 
в кризисна ситуация и обемът ни на под-
помагане буквално се утрои“, обяснява 
Елена Петкова.

Хората, на които сдружението помага, 
са

щастливи, защото усещат, 
че не са сами

„Това може би е най-голямото богат-
ство. Да видиш благодарността в очите 
на разплакана майка, защото си й зане-
съл памперси и адаптирано мляко, или че 
бабата ще може да сготви на внучетата, за 
които се грижи, четири на брой, да може 
да им сготви ядене, което до предния ден 
е било невъзможно“, споделя Петкова.

От „Еквилибриум“ се надяват, че ще по-
лучат още помощ от дарители, за да заку-
пят нужните храни, памперси, лекарства. 
И да зарадват хора като Николинка и мал-
ките й внучки с продукти и любов.

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

„Еквилибриум“, или да си единствена 
надежда по време на пандемия

XСдружението помага на деца и младежи с трудна съдба 
и на много семейства в нужда в Русе и Бяла

Николинка Рускова и нейните четири внучки са сред семействата, за които 
помощта на сдружението е безценна.

За хората от „Еквилибриум“ професията им не е 
просто работа, а призвание.

Очакващите подкрепа от „Еквилибриум“ не намаляват.
Снимки: Емил Димитров

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Е
вропейските страни трябва да 
се подготвят за смъртоносна 
втора вълна от коронавирусни 
инфекции, тъй като пандемия-
та не е приключила. Това обяви 

в ексклузивно интервю за „Дейли теле-
граф“ д-р Ханс Клюге, директор на СЗО 
за европейския регион. Той отправи ос-
тро предупреждение към страните, кои-
то започват да облекчават ограничени-
ята си, заявявайки, че сега е „време за 
подготовка, а не за празнуване“.

Д-р Клюге подчерта, че това, че броят 
на случаите на COVID-19 в страни като 
Великобритания, Франция и Италия за-
почва да намалява, не означава, че пан-
демията приключва. Епицентърът на ев-
ропейското огнище сега е на изток, като 
броят на случаите нараства в Русия, Ук-
райна, Беларус и Казахстан.

Според него страните трябва да из-
ползват времето до есента разумно и 
да започнат да укрепват системите за 
обществено здраве, както и да изграж-
дат капацитет в болници, отделения за 
спешна помощ и интензивно лечение.

„Сингапур и Япония разбраха рано, че 
това

не е време за празнуване, 
а за подготовка

Това правят и скандинавските страни 
- те не изключват втора вълна, но се на-
дяват, че тя ще бъде локализирана и ще 
могат да я преодолеят бързо“, каза още 
Клюге.

Той предупреди, че втората вълна 
може да съвпадне с избухване и на дру-
ги инфекциозни заболявания.

„Много съм загрижен за възможност-
та от двойна вълна - през есента може да 
имаме втора вълна на COVID-19 и друга 
– на сезонен грип или морбили. Преди 
2 години имахме 500 000 деца, които не 
бяха направили първата си ваксина сре-
щу морбили“, каза той, цитиран от „Сега“.

Много експерти, включително глав-
ният медицински директор на Англия, 
проф. Крис Уити, предупреждават, че 
втората вълна от пандемията може да 
бъде дори по-смъртоносна от първата, 

посочвайки за пример пандемията от 
испански грип в периода 1918-20 г. Ко-
гато испанският грип за пръв път се по-
явява през март 1918 г., той има отли-
чителните белези на типично сезонно 
заболяване - но след това се връща в 
още по-вирулентна и смъртоносна фор-
ма през есента, като в крайна сметка уби 
50 млн. души. Смята се, че придвижване-
то на войските в края на Първата светов-
на война са ускорили разпространение-
то на болестта, която също е имала

трета и четвърта вълна
въпреки че те не са били толкова пагуб-
ни.

„От историята знаем, че при пандемии 
страните, които първоначално не са 
били засегнати така много, могат да бъ-
дат ударени от втора вълна - каза Клюге. 
- Какво ще се случи в Африка и Източна 

Европа? Те са отвъд кривата - като някои 
държави казват: „Не сме като Италия". И 
след това, две седмици по-късно, бум! 
Те може, за съжаление, да бъдат ударе-
ни от втората вълна по-силно тази зима, 
така че трябва да бъдем много, много 
внимателни.“

През последните няколко седмици 
много европейски страни започнаха да 
рестартират своите замразени иконо-
мики и да позволят някаква форма на 
възобновяване на нормалността.

„Но при липса на ефективно лечение 
на вируса или на ваксина, казва Клюге, 
всяко блокиране трябва да бъде при-
дружено от строги мерки за обществено 
здраве, включително цялостно просле-
дяване на контактите и тестове.

Клюге казва още, че липсата на ле-
чение или ваксина означава, че вся-
ко облекчаване на ограниченията за 

блокиране трябва да се извършва „по-
степенно и внимателно“, добавяйки: „Хо-
рата смятат, че блокирането е приклю-
чило. Нищо не се е променило. Пълният 
пакет за контрол на болестта трябва да е 
налице. Това е ключовото послание.“

Той се надява пандемията да покаже, 
че

здравето вече трябва да 
бъде на първо място

в политическия дневен ред.
„Винаги сме смятали, че здравето е 

двигателят на икономическия проспе-
ритет, но всъщност е от още по-голямо 
значение - където няма здраве, няма 
икономика - добави той. - Това е урок, 
който не може да бъде забравен. Об-
щественото здраве заслужава място на-
чело на дневния ред. И понякога, когато 
лидер пострада лично, това помага“.

СЗО: Европа да се подготви за 
смъртоносна втора вълна на COVID-19
XХората смятат, че блокирането е приключило. Нищо не се е променило, твърди д-р Ханс Клюге

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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„Вчера в Бостън, САЩ, на 75 г. 
от коронавирус е починал 
поетът Георги Белев. Бог 
да го помилва. Светлина на 
душата му!“. Това съобщи 

преди дни във Facebook неговият прия-
тел и колега Румен Леонидов. Белев жи-
вееше и работеше в САЩ от 30 години.

Той бе самобитен, различен автор, с 
философски търсения в поезията и ня-
колко преводни книги, който мнозина 
смятаха за явление в българската лите-
ратура. Но докато живееше в България, 

така и не получи 
официално признание

Георги Белев е роден на 4 май 1945 г. 
Учи в София, получава диплома за ради-
оинженер (1969), но литературата е не-
говото призвание. Работи като редактор 
във вестниците „Орбита“, „Литературен 
фронт“ и изд. „Народна култура“.

Поетичният му дебют е през 1976 г. 
със стихосбирката „Разчетен надпис“, 
следват „Умерена облачност“ (преизда-
дена от „Жанет 45“ преди няколко годи-
ни), „Пясък между зъбите“, „Гората сли-
за нощем“ и на стихове за най-малките 
„Смешки“ (1986). Публикува две книги с 
избрани стихотворения от съвременни-
те американски поети Robert Bly (1986) и 
Galway Kinnel (1989).

Стихотворения от Георги Белев се по-
явяват в известните списания „Poetry“, 
Boston Review, The Paris Review, Artful 
Dodge, Nimrod, Boulevard, Partisan 
Review, Mid American Review, Crab Creek 
Review, Paintbrush, Harvard Review, 
North Atlantic Review, Webster Review, 
The Hollins Critic, International Quarterly, 
Visions International, Delos, The Pensilvania 
Review, Southern Humanities Review.

Превежда американски 
поети

Единственото отличие, което получа-
ва в този период, е почетният знак „100 
години Българска академия на науките“ 
през 1980 г.

От 1990 г. Георги Белев живее в Бос-

тън. През 1992 г. публикува (заедно с 
Лиса Сапинкопф) в САЩ антологията на 
съвременната българска поезия „Гли-
на и звезда“, която му носи наградата 
на Асоциацията на американските пре-
водачи. Книгата е издадена в Минеапо-
лис от Milkweed Editions с помощта на 
престижните фондации Witter Bynner 
и Wheatland. През 1993 г. Георги Белев 
взема магистърска степен по сравни-

телна поетика от Бостънския универси-
тет.

Негови стихове са публикувани в мно-
го англоезични издания в САЩ, Велико-
британия и Канада, също и в Швеция, 
Полша и Италия.

През 2014 г. стихотворението му 
„Предзима“ спечели Националния лите-
ратурен конкурс за поезия „Биньо Ива-
нов“.

Български поет загуби битката 
с коронавируса в Бостън
XГеорги Белев си отиде на 75 години, последните 30 живя в САЩ

Из поезията  
на Георги Белев

По улицата

Надеждата ми куца – стягат я обувките,
надеждата ми хленчи – капнах вече!
С какво да я залъгвам още?
И моите крака са в рани.
Да знаеш, шепна, там на ъгъла балончета с 
безкрайна връв раздават.
– Пак лъжеш, миличък, да бързаме!
И бързаме, куцукаме нагоре…
След нас прахът, това си му е работата,
чевръсто крие кървавите дири.

***

Каква тъга загръща гарите,
приседнали край релсите с вързопи
от пушек, гласове, години…

Замина шареният влак на детството
и свирките му отзвучават
в един тунел безкраен.

Старото дърво

Годините цъфтят по клоните ми и опадват –
отвикнах да скърбя за тях.
Челото си опирам в някой облак –
прегръщам го,
додето му омръзне.
Как бързат тия облаци…
Но аз отвикнах да ги помня всичките –
така им отмъщавах някога.
И все отвиквам – не е лесно…
Не смея само да се питам
дали животът ми от мене не отвикна.

https://cabinetleader.com/
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Издирва се: Българка от района 
на Чикаго, изпаднала в беда
XЖената твърди, че е останала без работа и дом заради коронавируса

Б
ългарската общност в Чикаго 
издирва наша сънародничка, 
изпаднала в беда в района на 
Чикаго.

Във видео, разпростране-
но във Facebook от мъж, чиято само-
личност засега няма да разкриваме, ста-
ва ясно, че жената се казва Иванка. Той 
я намерил да спи в колата си в района 
на Кеноша – градче на границата между 
Илинойс и Уисконсин.

Мъжът решил да я приюти за седми-
ца у дома си във Вермонт хилс. Според 
него тя не се хранела.

„Дадох ти седем дни. Тези седем дни 
почти ме съсипаха“, казва във видеото 
мъжът на Иванка. Той е напълнил колата 
й догоре с бензин.

Иванка разказала на мъжа, че рабо-
тила като лив-ин гледачка за възрастна 
жена. Тя оставила в България децата си 
– на 10 и 15 години, след като съпругът й 
преживял инфаркт. Но

заради кризата с коронавируса 
останала без работа

преди месец. Така се озовала на улицата. 
Когато я видял за първи път, мъжът по-
мислил, че тя е била изнасилена.

Мъжът твърди, че се грижел за нея в 
продължение на седмица – хранил я, 
изпрал й дрехите, дал й подслон. Тя от-
казвала да яде 2-3 дни, но не спирала 
да пуши. Мъжът поискал тя да напусне 
дома му и й препоръчал да отиде в при-
ют. Той й намерил телефони и адреси на 
приюти в района. Тя обаче отказала.

Във видеото мъжът и Иванка са ня-
къде навън и той я води у дома си, за 

да й предаде нейните вещи. Той отказ-
ва да изключи камерата въпреки нейни-
те молби. „После ще стане – тя каза, той 
каза. И той винаги губи“, обосновава ре-
шението си мъжът.

Иванка отказва да напусне двора на 
къщата, мъжът се качва в нейната кола-
та с жената и двамата тръгват и спират 
на паркинг на Wal-mart. От там той казва, 
че се прибира пеша у дома.

Във второ видео, което мъжът излъч-

ва на живо във Facebook, твърди, че 
Иванка му звъннала няколко пъти след 
това, представяйки се за баба му, а в 
единия разговор чул и мъжки глас. След 
това мъжът забелязал

черен „Мерцедес“ 
да го следва по пътя

„Тя не беше това, за което се предста-
вяше“, казва мъжът. Той продължава жи-
вото излъчване 48 минути, притеснен за 

собствената си безопасност.
Малко преди 9 РМ чикагско време в 

понеделник председателят на борда на 
директорите на „Малко Българско Учи-
лище“ Георги Иванов е успял да се свър-
же с жената. Тя била много разстроена и 
му казала, че няма къде да живее.

Ако имате информация за жената 
или може да помогнете, се свържете с 
BG VOICE на newsroom@bg-voice.com

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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А
мериканското правител-
ство затвори границите на 
страната за чужденци през 
март след серия бързи 
действия, но повторното им 

отваряне изглежда, че ще бъде дълъг 
процес, който може да бъде усложнен 
от нарастващото напрежение с Китай.

Дори след като президентът Доналд 
Тръмп настоя отделните щати да започ-
нат да отварят своите икономики, аме-
риканските граници остават затворени 
за граждани от Европа.

Всяко решение за облекчаване на 
ограниченията за пътуване до голяма 
степен ще зависи от това 

какви протоколи за 
безопасност са въвели 

всички страни, за да ограничат разпрос-
транението на новия коронавирус, и 
дали тези страни от своя страна дават 
достъп на американците до територии-
те си, заявиха американски служители 
пред Ройтерс.

Икономическият съветник в Белия 
дом Лари Кудлоу заяви миналата сед-
мица, че Тръмп и здравните власти 
проучват въпроса за международни-

те пътувания, но не предостави повече 
подробности.

През януари Тръмп наложи времен-

на забрана за влизане на повечето път-
ници, идващи от Китай, и постави по-
добни ограничения за пътуващите от 

Европа през март. Съединените щати 
също спряха несъществените пъту-
вания през споделените си граници с 
Канада и Мексико през март и спряха 
рутинните визови услуги в повечето 
американски консулства в чужбина.

Някои американски авиокомпании 
поискаха да възобновят ограничени-
те услуги за Китай – основен пазар за 
тях – през юни, но възможността ад-
министрацията на Тръмп да премахне 
ограниченията за пътуване ще бъде ус-
ложнена и от ограничения, въведени 
в Китай за чуждестранни превозвачи, 
според високопоставен американски 
служител.

Вътрешната политика 
може също да повлияе

на това на кои пътници първо ще се 
предостави подновен достъп до Съе-
динените щати. Докато националният 
режим на скрининг, тестване и каранти-
на значително намали броя на потвър-
дените случаи на коронавирус в Китай, 
Тръмп и висши помощници поставиха 
под въпрос точността на информация-
та от Китай, ядосвайки Пекин.

Китай отчете много по-нисък брой на 
смъртните случаи от вируса, отколкото 
САЩ и други силно засегнати страни. 
Той отрече твърденията, че е потиснал 
важни данни.

Висш служител на Министерството 
на вътрешната сигурност заяви, че DHS 
поставя под въпрос точността на свър-
заната с коронавирус информация, ид-
ваща от Пекин, но подчерта, че САЩ 
могат да използват собственото си раз-
узнаване, за да вземат решение относ-
но ограниченията за пътуване.

Ще се отвори ли Америка 
скоро за чужденци?

XОт Белия дом обявиха, че проучват 
въпроса за международните пътувания
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И
линойс отбеляза трети по-
реден ден с по-малко от 100 
починали от коронавирус. 
В понеделник те са били 59. 
Показателите на заразените 

и починалите в Чикаго пък постоянно се 
подобряват.

В събота властите в Илинойс са отче-
ли 74 смъртни случая, а в неделя - 51. 
Самият губернатор Прицкер прогно-
зира от 50 до 150 смъртни случая през 
юни и юли.

Общо загиналите в Илинойс са 2634 
души от началото на пандемията. Зара-
зените пък са близо 100 000.

Заради последните показатели в Или-
нойс ще започнат да се отварят отно-
во различни бизнеси и производства. 
Това включва фризьорски салони, ма-
газини за продажба на дребно, както и 
предприятия. Това може да стане и до 20 
май, стига в различните райони заболе-
ваемостта и смъртните случаи да спадат 
като през последните дни.

Близо 2000 души са починали в стар-
ческите домове в Илинойс от началото 
на пандемията, сочи мрачната статисти-

ка. Само за последната седмица загина-
лите от COVID-19 са били 422 души.

Смъртните случаи в домовете за ме-
дико-социални грижи представляват 
половината от

общо 4058 
починали в щата

Най-много загинали има в окръг Кук, 
където са регистрирани 1119 починали. 
В Humboldt Park и Meadowbrook са с по 
общо 26 починали.

Сред жертвите са както възрастни 
хора, така и служители в домовете.

Окръг Кук даде и най-младата жертва 
на коронавируса. Преди дни там почи-
на 12-годишно момче. Ернесто Гузман се 
борил няколко дни за живота си в бол-
ницата.

Момчето страдало от рядко заболя-
ване и за последно съседите му го виде-
ли с инвалидната количка, докато чакал 
училищния автобус.

Според информация от страницата 
GoFundMe, където чичо му е публикувал 
молба за помощ, Ернесто страдал от бо-
лест, която уврежда нервите и отслабва 

мускулите. Той обаче щял да оцелее, ако 
не била заразата от COVID-19.

„Ернесто обичаше научни експери-
менти, шеги и гатанки. Харесваше да 

прекарва време с приятелите си“, каз-
ват близките му. Те са успели да съберат 
$12  000 за няколко часа. Парите обаче 
не послужили за нищо на Ернесто.

Губернаторът на Ню Йорк Андрю 
Куомо обяви в четвъртък, че запо-
ведта за оставане по домовете ще 

бъде удължена до 13 юни.
Той заяви, че удължава политиката 

„щатът Ню Йорк да остане на ПАУЗА“, 
въведена през март в отговор на пан-
демията от коронавирус. Тази мярка из-
тичаше преди дни.

„Както случаите, свързани с пъту-
вания, така и контактното предаване 
на COVID-19 все още се регистрират в 
щата Ню Йорк и се очаква да продъл-
жат“, пише в заповедта.

„Всички карантинни мерки от страна 
на държавата или на местните власти 
продължават да бъдат в пълна сила до 
13 юни 2020 г., освен ако не бъдат раз-
ширени или изменени по-късно с бъде-
ща изпълнителна заповед“, добави той.

В сряда Куомо заяви, че четири реги-
она в щата Ню Йорк покриват критери-
ите за разхлабване на мерките. В него-

вата заповед от четвъртък той казва, че 
тези райони ще започнат постепенно 
отваряне.

Finger Lakes, Southern Tier, Mohawk 
Valley, North Country и Централен Ню 
Йорк започтаха Фаза 1 от отварянето 
миналия петък „Останалите могат да 
бъдат извадени от паузата в момента, 
в който подобрят своите показатели.“, 
каза Куомо в четвъртък.

Ню Йорк е най-силно засегнатият от 
пандемията от коронавирус щат. Към 
четвъртък вечерта там са потвърдени 
повече от 343 000 случая на заразени и 
над 27 000 смъртни случая.

Като част от политиката на „Ню Йорк 
на ПАУЗА“ всички несъществени бизне-
си в целия щат бяха затворени, а несъ-
ществените събития – отменени.

Мерките предвиждат спазване на со-
циална дистанция от най-малко 1,80 м 
и ограничаване на активността на от-
крито.

Губернаторът на Делауеър Джон 
Карни обяви, че плажовете в щата 
ще бъдат отворени за посетители 

на 22 май, въпреки че все още ежеднев-
но се регистрират голям брой заразени 
с COVID-19. В края на миналата седми-
ца броят на заразените в щата бе 7223, 
което е ръст с 271 нови случаи. 13 души 
са починали за ден в четвъртък, като 
общият брой смъртни случаи става 260.

Решението на губернатора Карни да 
отвори плажовете все пак включва ня-
колко ограничения, сред които спазва-
не на минимална дистанция от 1,80 м с 
останалите плажуващи. Препоръчител-
но е носенето на маски. Всички хора над 
65 години и тези с хронични заболява-
ния все още трябва да останат по домо-
вете си.

„Лятото на плажа и в басейна е огро-
мна част от живота на толкова много 
хора в Делауеър. Докато разхлабваме 
мерките към новото нормално, ние се 
опитваме да намерим начини за хората 

да се наслаждават на активностите на 
открито и на компанията на семейства-
та си“, се казва в изявление на Карни.

Плажовете ще бъдат отворени само 
за жители на Делауеър. В щата все още 
има изискване всеки, пристигащ от друг 
щат, да бъде поставян под карантина за 
14 дни. „Искам да бъде ясно на нашите 
приятели, които искат да пътуват тук от 
други щати. 

Докато ние се надяваме скоро да ви 
посрещнем с добре дошли на нашите 
плажове, това време все още не е до-
шло. Ние трябва да отворим Делауеър 
по контролиран начин, така че да не по-
ставим никой в риск“, казва той.

Щатската полиция на Делауеър заяви, 
че полиция ще патрулира по маршрути-
те, които най-често се използват за по-
сещения от хора от други щати.

Обществените басейни в щата също 
могат да бъдат отворени в 17 ч. на 22 
май. Басейните ще бъдат ограничени до 
20 процента от редовния капацитет.

В Илинойс започват да работят 
предприятия и магазини
XБроят на починалите в щата отбелязва спад с по-малко от 100 на ден

Ню Йорк удължи stay-at-hоme 
заповедта до 13 юни

Плажовете в Делауеър 
отварят на 22 май

12-годишният Ернесто Гузман от окръг Кук.
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Protect your world
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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.

САЩ може да напуснат  
СЗО и да спрат да плащат

Президентът Доналд Тръмп за-
плаши да изтегли държавата 
от Световната здравна органи-

зация и да замрази финансирането й 
за постоянно. Той предупреди, че Ва-
шингтон ще спре финансирането за 
постоянно, освен ако не бъдат напра-
вени „съществени подобрения“ през 
следващите 30 дни. САЩ временно спряха плащанията за СЗО в средата на ап-
рил, обвинявайки организацията, че е твърде близка с Пекин и покрива и лошо 
управлява пандемията от коронавирус.

Тръмп: Пия хидроксихлорохин 
профилактично

Доналд Тръмп обяви, че от из-
вестно време приема профи-
лактично лекарството срещу 

малария хидроксихлорохин, за да се 
предпази от коронавируса. „Приемам 
го от седмица и половина. По една 
таблетка дневно“, каза президентът. 
Той каза, че не е болен от коронави-
рус, защото го тествали „на всеки ня-

колко дни“ и пробите винаги излизали отрицателни. Освен това нямал симптоми 
на коронавирус. Държавният глава на САЩ добави, че е започнал приема на ле-
карството по своя инициатива.

Обама: САЩ нямат лидер, 
който да се бори с COVID-19
В САЩ няма лидер, който да се 

бори с коронавируса. Това каза 
Барак Обама по време на вирту-

ална церемония по дипломиране на 
студенти. Той не пропусна да крити-
кува Доналд Тръмп и администраци-
ята му, като заяви, че те са довели до 
смъртта на 87 000 души и до разруша-
ване на американската икономика. 
„Хората, които трябва да правят нещо, не знаят дори какво правят“, каза Обама. 
По-рано той определи реакциите на администрацията на Тръмп като „анемични“.

Пуерто Рико ще гласува  
да стане ли щат на САЩ

Губернаторката на Пуерто Рико 
Уанда Васкес обяви, че през но-
ември ще се състои референ-

дум с незадължаващ характер за това 
дали карибската островна държа-
ва да стане щат на САЩ. На острова 
със статут на свободно присъедине-
на към САЩ територия е имало рефе-

рендуми по този въпрос и преди, но тази есен населението за пръв път ще изра-
зи виждането си за това трябва ли Пуерто Рико незабавно да стане щат на САЩ. 
По този въпрос трябва да се произнесе и Конгресът във Вашингтон.

Откриха звезда от „Здрач“  
и приятелката му мъртви
Актьорът от „Здрач“ Грегъри Тай-

ри Бойс и неговата приятел-
ка са открити мъртви в дома 

му в Лас Вегас. 30-годишният актьор 
и 27-годишната Натали Адеподжу са 
починали заедно на 13 май, но при-
чината за смъртта им не е оповестена 
досега от медицинската служба в Лас 
Вегас. По-късно семейството на Бойс 
пусна изявление в TMZ, което гласи: „Ние, семейството на Грегъри Бойс, сме мно-
го натъжени от загубата. Той беше баща, син, внук, брат, чичо и приятел“. Двойка-
та е намерена от братовчеда на актьора, съобщава порталът Метро.

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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ДЖЕФРИ Д. САКС*
 CNN 

В
место въображаем „компро-
мис“ между възраждането на 
икономиката и опазването на 
здравето, политиките на пре-
зидента Доналд Тръмп водят 

едновременно до Голяма депресия и 
десетки хиляди смъртни случаи. Това е 
така, защото компромис между иконо-
миката и здравеопазването не съществу-
ва, освен в фантазията на Тръмп. Освен 
ако хората не са уверени в своята безо-
пасност насред пандемията, те няма да 
възобновят нормалния си живот. Допус-
кайки преждевременно възобновяване, 
което гарантира, че епидемията ще про-
дължи да бушува, Тръмп най-вероятно 
осъди Америка на икономически крах.

Тръмп каза, че вирусът не представля-
ва заплаха. Той каза, че ще изчезне до ап-
рил. Той каза, че е напълно под контрол. 
През март той каза, че имаме всички те-
стове, от които се нуждаем.

Епидемията е контролируема, когато 
правителството е сериозно. Австралия, 
Китай, Япония, Южна Корея, Нова Зелан-
дия и Тайван, наред с други, са запазили 
смъртните случаи до под 10 на милион 
население, в сравнение с 271 на мили-
он в Съединените щати. Тези други стра-
ни прилагаха политики за обществено 
здраве в национален мащаб, САЩ - не.

САЩ отчита смъртност от Covid-19 
- близо 90 000 - и почти сигурно е, че е 
по-висока въз основа на сравнение на 
смъртните случаи през тази и миналата 
година - сега Тръмп се опитва да дискре-
дитира броя на смъртните случаи.

Във фентъзи света на Тръмп 
няма смъртни случаи

ако не се съобщават.
Маневрите на Тръмп също няма да 

спасят икономиката, която е в свобод-
но падане. Сега щатите могат да се от-
ворят и по този начин да разпространят 
повече болести и смърт. Но отново ико-
номическата фантазия няма да замени 
реалността. Потребителите няма извед-
нъж да започнат да купуват. Строители-
те няма да изведнъж да изградят сгради.

Някои от последователите на Тръмп 
може да се насочат към многолюдни 
места - и ако е така, мнозина ще се зара-
зят с вируса - но не и повечето америка-
нци.

От рекордните 20,5 милиона работ-
ни места, изгубени през април, повече-
то няма да се върнат скоро, независимо 

дали щатите обявяват икономиките си за 
открити. Продължаващото разпростра-
нение на самия вирус ще блокира вся-
ко значимо бързо възстановяване. Ще 
настъпят дълбоки структурни промени. 
Част от днешните загуби на работни мес-
та да бъдат постоянни.

Ето някои от работните места, които 
няма да се завърнат: Електронната тър-
говия ще измести много тухлени и стро-
ителни дейности на дребно. Търговски 
вериги с големи имена вече фалират 
седмица след седмица. Резултатът е, че 
много работни места на дребно, намаля-
ващи с 2,1 милиона спрямо март и април 
2020 г., вероятно няма да се върнат. Ра-
ботите, създадени в резултат на онлайн 
пазаруването, няма да се равняват на за-
губените.

Много фирми ще реорганизират ра-
ботните си процеси, за да позволят да-
леч повече работа от дома, и това ще ос-
тави офис комплексите слабо населени. 
Много компании ще намалят простран-
ството си, което означава, че новото тър-
говско строителство ще остане в депре-
сия за години напред.

Новото сондиране на петрол и газ се 
срина и няма да се възстанови до мина-
ли нива, предвид дългосрочното прена-
сищане на световните петролни пазари 
и срива в цените на петрола и газа.

Пътуванията и туризмът 
ще останат потиснати

докато епидемията е безконтролна, на-
малявайки броя на наетите в места за 
настаняване, за свободно време, за заба-
вления и ресторанти.

Друга идея на Тръмп е да принуди 
компаниите да се върнат у дома от Ки-
тай и да възстановят своите вериги за 
доставки у дома. Това е поредната фан-
тазия. Чрез засилване на атаките срещу 
Китай - включително нови мерки за от-
късване на китайските компании от аме-
риканската полупроводникова техноло-
гия - Тръмп ще смаже перспективите за 
растеж на голяма част от високотехно-
логичната индустрия на Америка, чий-
то бизнес включва международни паза-
ри, включително огромното население 
на Китай. Ходовете на Тръмп ще предиз-
викат отмъщение на Китай и ще ускорят 
деня, в който Китай ще се конкурира със 
САЩ в различни измерения на произ-
водството и дизайна на полупроводни-
ци, като специализирани чипове за из-
куствен интелект и 5G.

Една очевидна област на отмъщение-
то ще бъде Китай да купува самолети от 
Airbus вместо Boeing. Дори преди панде-
мията Boeing бе в много дълбока криза 
заради явното си лошо управление на 
737 Max. Неуспехът на Тръмп да овладее 

епидемията и усилените му атаки срещу 
Китай ще задълбочат неволите на авио-
компанията. Акциите на Boeing паднаха 
с 2% на 15 май, в деня след новите мерки 
на Тръмп срещу Китай акциите на Boeing 
намаляха с над 70 процента от пика на 1 
март 2019 г.

Тръмп ще се опита да спаси компании-
те, без съмнение, включително собстве-
ния си семеен бизнес. Той ще се опита да 
спаси нефтения и газовия сектор, макар 
че никоя банка няма да го докосне. Той 
ще подкрепя пропадащите компании на 
приятели, приближени и сътрудници на 
кампаниите му. Той ще лъже, ще се опи-
та да скрие данни, да обвинява другите 
и ще доведе до задълбочаваща се ката-
строфа.

Но има три истински стъпки за

излизане от новата 
Голяма депресия

Първо и най-спешно, трябва да пре-
кратим епидемията чрез мерките за об-
ществено здраве - тестване, проследя-
ване и карантиниране - които Тръмп 
последователно пренебрегва.

Второ, ние трябва да работим с други 
страни, включително Китай, за да спрем 
епидемията навсякъде по света, така че 
търговията и пътуванията да могат спо-
койно да се възобновят и така милиони-
те работни места, зависими от търго-
вията, транспорта и туризма, да бъдат 
възстановени поне отчасти.

Трето, ние трябва да изградим нови 
индустриални и обслужващи сектори, а 
не да поддържаме старите и умиращите.

За всичко това се нуждаем от нова ад-
министрация и Конгрес, нов подход за 
нашата нация. Дотогава фентъзи светът 
на Тръмп е нашият кошмар.

* Джефри Дейвид Сакс е американски 
икономист, либерал, академик и анали-
затор на обществената политика.

В САЩ вече сме  
в Голяма депресия
XКомпромис между икономиката и здравеопазването 

не съществува освен във фантазията на Тръмп

Джефри Д. Сакс 

Доналд Тръмп 

Снимкa: БТА

Снимкa: Flickr
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В 
малко начално клинично из-
питание експериментална-
та ваксина срещу Covid-19 
на корпорацията „Модърна“ 
(Moderna Inc) произведе анти-

тела, които могат да неутрализират но-
вия коронавирус у пациентите, съобщи-
ха световните информационни агенции.

Положителните резултати от изпи-
танието в американските Национални 
здравни институти повишиха акциите на 
„Модърна“ с 25 процента.

Участниците в изпитанието са полу-
чили три различни дози от ваксината. 
Наблюдавано е зависимо от дозата по-
вишаване на способността да бъде пре-
дизвикан имунен отговор в тялото.

Ваксината mRNA-1273 също е общо 
безопасна и е понесена добре на ранен 
етап.

Миналата седмица корпорацията „Мо-
дърна“ получи разрешение за ускорен 
процес в регулирането на ваксината. На-
деждите са напредналите изпитания да 
започнат през юли.

Междувременно кожните лекари на-
последък съобщават за множество слу-
чаи на възпалени пръсти на краката, 

които получават на снимки или във ви-
деоконсултации от пациенти, уплашени 
от Ковид-19.

Бостънската дерматоложка Естер 
Фрийман казва, че е очаквала оплаква-
ния от кожни проблеми с напредването 
на пандемията, защото тежките вирусни 
заболявания предизвикват различни ви-
дове обриви.

„Но не очаквах да се проявят върху 
пръстите на краката“, казва Фрийман. 
През последните няколко седмици в те-
лемедицински консултации тя е видяла 
повече пръсти на крака, отколкото в ця-
лата си кариера досега.

Лекарите ги наричат вече 
„Ковид пръсти“

зачервени, възпалени и понякога сър-
бящи подутини по пръстите на краката, 
които изглеждат като премръзнали ръце 
и крака.

Не бързайте към спешното, ако пръ-
стите на краката са единственият ви про-
блем, съветват от Американската акаде-
мия по дерматология. Миналия месец 
оттам препоръчаха първо да се напра-
ви телемедицински преглед, ако човек 

се притеснява, че има „Ковид пръсти“ 
и няма друга нужда от спешна помощ. 
След прегледа лекарят ще прецени дали 
се налага да се направи тест на корона-
вирус, или да пациентът да се самоизо-
лира.

Най-разпространените симптоми на 

новия коронавирус са висока темпера-
тура, суха кашлица и затруднено диша-
не. Но с продължаващото разпростране-
ние на вируса по света се съобщава и за 
нови, по-рядко проявяващи се симпто-
ми като загуба на обоняние, повръщане, 
диария и все повече кожни симптоми.

US експериментална ваксина 
дава обещаващи резултати
XДерматолози в Бостън сигнализират за нов симптом на коронавируса

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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ИВАН КУРОН, ИСАМ АХМЕД
 Франс прес

Б
лизо милион и половина в 
сектора на здравеопазването 
в САЩ са загубили работните 
си места от март досега. От тях 
135 000 са служители на бол-

ниците, чиито приходи спаднаха пора-
ди намаляването на броя на пациентите 
без COVID-19.

От март насам в повечето болници в 
страната са отменени операциите и пре-
гледите, които не се извършват по спеш-
ност. Мерките за изолация намалиха 
броя на инцидентите, а много пациен-
ти, страдащи от хронични заболявания, 
избягват болниците поради опасения от 
зараза с новия коронавирус.

В Ню Йорк медици от всякакви специ-
алности, дори от други части на страна-
та, помогнаха за справяне с вълната цу-
нами от пациенти с COVID-19. Но в други 
региони, по-слабо засегнати от панде-
мията, някои

болници се оказаха 
с празни легла

В Маями спешното отделение на дет-
ската болница вече приема до 100 души 
на 24 часа, двойно по-малко отпреди. 
Свободните работни места за медицин-
ски сестри на хонорар са съкратени в 
началото на април, като това на Дейна 
Джеймс, 40-годишна, която е работила 
в спешното отделение два дни в седми-
цата. „В южната част на Флорида няма 
достатъчно пациенти, болницата няма 
средства да плаща на всички служители, 
които нямат нищо за правене“, разказва 
медицинската сестра пред АФП. „Тъжно 
е. Това беше моето призвание и карие-
рата ми от 17 години“.

Тя остава „в запас“: болницата я пови-
кала в неделя, когато се отбелязваше де-
нят на майката. „Никой не искаше да ра-
боти, но аз бях отчаяна. Разбира се, че 
отидох на работа“, споделя тя.

През март във Вашингтон операции-
те на тазобедрените стави или коленете, 
апендектомиите, операциите без неот-

ложна нужда за премахване на пикочен 
мехур и дори медицинските изследва-
ния за образна диагностика бяха отло-
жени за неопределено време. Но не се 
стигна до пик на епидемията от новия 
коронавирус, който да изисква обща мо-
билизация на персонала.

„COVID превърна работата ми в част 
от миналото“, казва 34-годишна меди-
цинска сестра, която предпочита да ос-
тане анонимна. Тя е отговаряла за пре-
доперативни и следоперативни грижи. 
„От два месеца не сме правили опера-
ции по избор на пациентите. Това беше 
основният източник на приходи за на-
шата услуга“, допълва тя.

В американската система много ме-
дицински сестри не са на трудов дого-
вор и получават заплащане „на ден“, кое-
то позволява на болницата да намалява 
разходите за персонал от ден за ден. Се-
страта във Вашингтон вече работи само 
девет часа седмично срещу 36 часа по-
рано.

COVID не е рентабилен
„Американската система за здравео-

пазване се финансира (и обогатява мно-
го хора), като предоставя много скъпи 
прегледи и операции, от които няма не-
отложна нужда, и чрез изграждане на 
гигантски болници въз основа на този 
икономически модел“, каза пред Франс 
прес професор Хауърд Маркъл, дирек-
тор на центъра по история на медици-
ната към Университета на Мичиган. Са-
мият университет обяви, че няма да 
плаща пенсионни вноски на служители-
те през следващата година поради спа-
да на приходите в медицинския му цен-
тър.

Здравните застраховки, частни или 
държавни, плащат, „когато поставите 
тръба на някого, а не когато говорите с 
него“, казва Хауърд Маркъл, за да опи-
ше системата, която насърчава инфла-
цията. Поради липсата на един платец 
- роля, която на други места играе дър-
жавата, цените не са ограничени и зави-
сят от съотношението на силите между 
болниците и застрахователите.

Американската федерация на бол-
ниците оценява загубите за периода от 
март до юни на 200 млрд. долара. Тя оч-

аква, че заплащането за лечение на па-
циенти с COVID и финансовият пакет от 
Конгреса в размер на 100 милиарда до-
лара ще се окажат недостатъчни за по-
криване на действителните им разходи, 
които могат да надхвърлят 80 хил. дола-
ра на пациенти, ако се наложи реаними-
рането им с респиратор, според Фонда-
цията на семейство Кайзер.

Извън болниците части от здравната 
система бяха затворени изцяло по вре-
ме на карантината. Зъболекарските ка-
бинети загубиха за един месец половин 
милион работни места според прави-
телствени статистики. Със същата ката-
строфа се сблъскаха и ортопеди, офтал-
молози и физиотерапевти... Дори в Ню 
Йорк пулмолозите затвориха кабинети-
те си. Доктор Лен Хуровиц, който оси-
гурява работа на двама служители, за-
твори преди пет седмици. „През третата 
седмица на март телефонът спря да звъ-
ни“, разказва той пред АФП. Той компен-
сира с малко дистанционна медицина и 
днес отвори отново врати с нов източ-
ник на приходи: извършва тестове за от-
криване на COVID-19.

X„Пандемията превърна работата ми в част от миналото“, призна медицинска сестра

Заради COVID: 1,5 млн. здравни 
работници без работа в САЩ

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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З
дравей, Ангел! Преди няколко ме-
сеца смених работата си и слава 
Богу, дори в сегашните условия аз 
все още работя и нещата се раз-
виват добре за мен. Като едно от 

допълненията, които имам в момента, е 
пенсионната програма 401К, която съм 
имал и в предишния си работодател, но 
парите, които съм събирал досега, са все 
още там и не знам дали да е добра идея те 
да бъдат преместени на по-добро място 
и къде би било най-доброто възможно за 
период от 20-25 години преди пенсионира-
не? Знам, че една от опциите е да ги прех-
върля в моя нов 401К план, но имам ли дру-
ги опции за тези пари и какви биха били 
те?

Здравейте и от мен. Това е един мно-
го хубав въпрос и особено в днешни дни 
имам наблюдения, че някои от хората, 
които са в подобна ситуация, използват 
повечето свободно време, което имат, за 
да помислят върху този въпрос и потенци-
ално да направят стъпки в определена на-
сока с цел намиране на по-добри опции.

Нека да погледнем на тази ситуация по-
внимателно, като обърнем внимание на 
фактите и структурата на повечето 401К 
планове - къде са силни и какво им липс-
ва, за да бъдат оптималният инвестицио-

нен продукт в нашата финансова страте-
гия.

Според мои наблюдения двете силни 
страни на 401К плановете са парите, кои-
то се влагат от работодателите, и високите 
лимити, които могат да се влагат там всяка 
година - до $19,500 за лица под 50 години 
и $26,000 за хора над 50 години. В сравне-
ние с личните пенсионни Traditional / Roth 
IRA можем да сложим по $6,000 (под 50 го-
дини) и $7,000 (над 50 години). Разликата 
в лимитите при двата вида планове е зна-
чителна и

това е от огромна полза
ако имаме достъп до 401К план.

Това, което куца на тези планове, е изо-
билието от инвестиционни опции, сравне-
но с това, до което имаме достъп извън тях 
при Traditional / Roth IRA акаунтите. Много 
често при 401К плановете сме задължени 
до определена степен да стоим във фон-
дове, които са вече подготвени спрямо 
годината на нашето пенсиониране, кои-
то изглеждат така - Target Retirement 2020, 
2025, 2030 и т.н. Този вид фондове са срав-
нително добри, защото вътрешно те вече 
са разпределени в различни места като 
големи компании, средни компании, мал-
ки компании, облигации и международни 
компании, а ние самите поне на пръв по-
глед не трябва да правим нищо, освен да 
влагаме процент от заплатата си.

Там, където куцат, според мен и спо-
ред фактическата им възвръщаемост за 
последните 20 години, е твърде високи-
ят процент международни акции, което 
е дръпнало средната възвращаемост на 
тези портфейли надолу с по няколко про-
центни точки на година, сравнено с порт-
фейли, изградени основно от средни и го-
леми американски компании.

Проблемът е, че в повечето случаи ня-
маме и много опции да променим статук-
вото в 401К и да изберем други алтерна-
тиви, защото селекцията от фондове като 
цяло е доста слаба и качеството на фондо-
вете не е значително високо.

Поради тези причини, първото нещо, 
което трябва да се направи при вас, е да 
се анализират

опциите на 
новия ви 401К план

да се види какъв вид фондове има там и 
каква е структурата им. В повечето случаи 
опциите извън тези планове са по-голе-
ми и често много от хората, с които рабо-
тя, избират да изградят друг портфейл от 
фондове с по-добри параметри и по-до-

бра историческа възвръщаемост, прех-
върляйки сумите, събрани в старите си 
401К планове, към нов Traditional / Roth 
IRA. Важно е да се знае, че за прехвърле-
ни суми от 401К план към Traditional / Roth 
IRA план няма лимит, както при вноските 
за определена календарна година.

При едно такова прехвърляне към 
Traditional / Roth IRA един инвеститор 
може да има достъп до стотици (в някои 
случаи хиляди) различни фондове и по-
голям личен контрол, докато опциите в 
401К са лимитирани обикновено до по-
малко от 20 фонда (10 от които са точно 
такива Target Date фондове) и ако иска-
ме да използваме тези пари, преди да сме 
напуснали работодателя си, трябва да ги 
вземем под формата на заем до 50% от 
тяхната стойност.

При пари, прехвърлени в Traditional / 
Roth IRA, можем да имаме достъп до тях 
във всеки един момент при спешна нуж-
да и

ако сумата бъде 
върната обратно

в акаунта до 60 дни от взимането й, не се 
налага да плащаме данъци на тях и нака-
зание от 10%, което се прилага при тегле-
не от пенсионен акаунт преди 59 и поло-
вина годишна възраст.

Като обобщение - 401К е един прекра-
сен план, ако нашият работодател ни 
предлага да внася като допълнение към 
нашите вноски, но веднъж напуснем ли 
дадения работодател, опцията да прех-
върлим тези пари към Traditional / Roth IRA 
може да ни даде по-добри инвестиционни 
алтернативи като качество и структура на 
фондовете, от които е изграден нашият 
инвестиционен портфейл.

Натрупването на няколко 401К плана 
един върху друг в нов 401К при смяна на 
работното ни място е една от опциите, но 
и една от основните грешки, които много 
инвеститори правят през годините пора-
ди лимитирания избор на фондове в този 
вид планове, което значително лимитира 
позиционирането за максимален растеж 
и разпределение, сравнено с алтернати-
вите, които могат да бъдат изградени в 
Traditional / Roth IRA акаунтите поради по-
широкия набор от фондове, до които мо-
жем да имаме достъп при тях.

Ако имате приятели и познати, които се 
интересуват и искат да знаят детайлите по 
този закон, моля, споделете това съобще-
ние с тях, за да могат да са по-информира-
ни в този хаос и се надявам по-уверени в 
бъдещето.

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

Какво да правя с 401К от 
предишен работодател?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://restaurantmehanata.com/
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И
кономиките могат да прежи-
веят както внезапни сриво-
ве, така и хронични заболя-
вания. Пазарите на жилища 
в богатия свят са причиня-

вали и двата вида проблеми. Трилиони-
те долари ипотечни кредити взривиха 
финансовата система през 2007-2008 г. 
Също толкова зловеща обаче е пълзяща-
та дисфункция, която жилищата създават 
десетилетия наред: Кипящи от живот гра-
дове без пространство за растеж. Заста-
ряващи собственици на жилища, седя-
щи в полупразни домове, които държат 
да защитят гледката си. И поколение от 
млади хора, които не могат лесно да си 
позволят да наемат или купуват и мислят, 
че капитализмът ги е разочаровал, пише 
The Economist, цитиран от „Капитал“.

В голямата си част вината се крие в 
изкривените жилищни политики, дати-
ращи от Втората световна война, които 
се преплитат със страстта към притежа-
ване на дом. Те са причината за един от 
най-сериозните, дълготрайни икономи-
чески провали на богатия свят. Нуждата 
от свежа „архитектура“ е спешна.

В основата на този провал е липсата на 
строителство, особено в близост до про-
цъфтяващи градове, в които има много 
възможности за работа.

От Сидни до Сиденхам досадни регу-
лации предпазват елита от съществу-
ващи собственици на жилища и не поз-
воляват на предприемачите да строят 
небостъргачи и жилищата, каквито

изисква съвременната 
икономика

Високите цени на жилищата и наеми-
те, които са следствие от това, затруд-
няват работниците да се придвижват 
дотам, където са най-продуктивните ра-
ботни места, и забавят растежа.

Общите разходи за жилища в Амери-
ка поглъщат 11% от БВП спрямо 8% през 
70-те години. Ако само три големи града 
- Ню Йорк, Сан Франциско и Сан Хосе - 
облекчат правилата за планиране, БВП 
на Америка може да бъде 4% по-висок. 
Това е огромна награда.

Освен че са неефективни, жилищни-
те пазари са и дълбоко несправедливи. 
В течение на десетилетия падащите лих-
вени проценти засилиха неадекватното 
предлагане и доведоха до скок на цени-
те. В Америка лудостта е концентрирана 
в процъфтяващи градове. В други богати 
държави средните национални цени са 
се повишили, особено в англоезичните 
страни, където рисковите инвестиции в 
имоти (punting on property -) са национа-
лен спорт.

Финансовата криза не уби тенденци-
ята. Във Великобритания цените на жи-
лища, коригирани с инфлацията, са при-
близително равни на техния пик преди 
кризата, докато реалните заплати не са 
по-високи. В Австралия въпреки ско-
рошните спадове цените остават с 20% 
по-високи от тези през 2008 г. В Канада 
те са наполовина по-високи.

Растящата цена на жилищата създава 
неравенство както между поколенията, 
така и между географските райони. През 
1990 г. поколението на бейби бумърите 
със средна възраст 35 години притежа-
ваше една трета от американските не-
движими имоти, измерени в стойност. 
През 2019 г. групата на милениълите - 
хората на 31 години, която е подобна по 
големина

притежава 
едва 4 процента

Възприятието на младите хора, че жи-
лищата са недостъпни, освен ако нямаш 
богати родители, помага да се обясни 

техният стремеж към „милениъл социа-
лизъм". И собственици на жилища от 
всички възрасти, хванати в капана на за-
падащи места, негодуват срещу натру-
паните печалби от жилища, на които се 
радват другите във и около успешните 
градове. Във Великобритания хората от 
районите, чийто жилищен пазар стаг-
нира, са били по-склонни да гласуват за 
Брекзит през 2016 г., дори при отчитане 
на разликите в доходите и демография-
та.

Може да си мислите, че страхът за жи-
лищата и завистта, свързана с тях, са част 
от човешкото състояние. Всъщност иму-
ществената патология има своите коре-
ни в изместването на публичната поли-
тика през 50-те години към насърчаване 
на собствеността на жилище.

Оттогава правителствата използват 
субсидии, данъчни облекчения и про-
дажби на обществени жилища, за да на-
сърчат притежанието на собственост 
за сметка на наемането. Десните поли-
тици гледат на притежанието на лична 
собственост като начин да печелят гла-
сове, като насърчават отговорно граж-
данство. Тези отляво гледат на жилища-
та като канал за преразпределение и за 
подбутване на по-бедните домакинства 
към изграждане на благосъстояние.

Данни, обобщени от The Economist, 
предполагат, че от 60-те години насам 
броят на новопостроените къщи на чо-
век в богатия свят е паднал наполовина. 
Тъй като предлагането е ограничено и 
системата е насочена към собственост-
та, повечето хора смятат, че ако наемат, 
рискуват да изостанат. В резултат поли-
тиците се фокусират върху субсидира-
нето на маргинални купувачи, както Ве-
ликобритания през последните години. 
Това насочва парите към средните кла-
си и допълнително повишава цените. 
Освен това подхранва натрупването на 
ипотечен дълг, което прави кризите по-
вероятни...

Надпреварата 
за жилища

Възможно ли е да се освободим от фе-
тиша за притежанието на дом? Малко 
правителства в днешно време могат да 
пренебрегнат гнева, породен от недос-
тига на жилища и междупоколенческата 
несправедливост. Някои от тях реагира-
ха с лоши идеи, като например контрол 

върху наемите и дори ипотечни субси-
дии. И въпреки това има известен на-
предък. Америка ограничи данъчните 
си облекчения за плащания по ипотечни 
лихви. Великобритания забрани мрачни-
те авансови такси при договори за наем 
и ограничи рисковите ипотечни заеми. А 
нововъзникналото движение YIMBY (Yes 
In My Backyard) се разпространи в мно-
го успешни градове, за да насърчи стро-

ителството. Хората, които подобно на 
този вестник искат широка подкрепа за 
свободните пазари, се надяват това дви-
жение да е успешно.

Освен че развалят имиджа на капита-
лизма, политиките за жилищата напра-
виха системата несигурна, неефективна 
и несправедлива. Време е да съборим 
тази изгнила сграда и да построим нов 
работещ пазар на жилища.

Ужасната грешка  
с жилищата
XОбщите разходи за жилища в Америка поглъщат 

11% от БВП спрямо 8% през 70-те години

Снимкa: Pixabay

https://emarkov.kw.com/
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Федералната агенция по пътна 
безопасност на превозвачите 
обяви финалната версия на пра-

вилото за часове зад волана (HOS), кое-
то би трябвало да влезе в сила в края на 
септември.

Ето по-важните промени:
l 30-минутната почивка в първите 8 

часа вече ще може да се взима в on-duty, 
not-driving статус.
l 10-те часа за сън ще може да се раз-

пределят в два прозореца – от 7 и 3 часа 
в допълнение към сегашната опция 8+2 
часа. По-кратката пауза също ще може 
да паузира в часовете on-duty.
l Правилото

ще удължи разрешеното 
време за шофиране

с два часа в случай на лошо време или 
задръствания по пътя.
l Ще се увеличи изключението за ня-

кои шофьори, които карат на кратки 
разстояния – on-duty времето за шофи-
ране се увеличава от 12 на 14 часа и поз-
воленото разстояние - от 100 на 150 въз-
душни мили.

Повечето браншови организации 
подкрепиха промените, за които насто-
яват отдавна.

„Нито едно правило не може да удо-
влетвори всички в нашата индустрия, но 
това беше създадено с огромно количе-
ство данни и събрани мнения и е добър 
пример как, когато се работи с всички 
заинтересовани страни, властите може 
да направят правило, което едновре-
менно да е от полза на индустрията, 
по-специално на шофьорите, и да под-
държа стандартите за пътна сигурност“, 
се казва в позиция на председателя на 
Американската асоциация на превозва-
чите Ранди Гулиот.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Ето ги новите 
правила за часовете 
зад волана на камиона 
(HOS) от септември
XПовечето браншови организации 

подкрепиха промените

https://www.krilchev.com/
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С
инът на един от най-велики-
те баскетболисти за всички 
времена Майкъл Джордан, 
Джефри, планира благотво-
рителна акция по съвет на съ-

пругата си – красивата българка Ради-
на. Джефри смята да дари голяма част от 
дрехите и обувките си за благотворител-
ност, споделя той пред списание „Форбс“.

Джефри и Радина се ожениха минала-
та година на Бахамите с тържество като в 
света на приказките. Днес

двамата са 
под карантина в САЩ

и изчакват търпеливо времето, в което 
забраните ще започнат да падат.

Самият Джефри споделя, че по време 
на изолацията семейството му не е почи-
вало много.

„Винаги трябва да се свърши много ра-
бота. Съпругата ми Радина е изключител-
но добра в подреждането на нови филми 
и телевизионни сериали за гледане — 
прекарахме куп време за гледане на до-
кументални филми и стари такива, които 
още не сме имали възможност да видим.

Освен това ме убеждава да реоргани-
зирам гардероба си и да даря безброй 
обувки и дрехи, които седят около на-
шата къща вече седмици наред. Веро-
ятно ще го направя“, споделя още пред 
„Форбс“ синът на Въздушния Майк, цити-
ран от „България днес“.

Двойката намира време и за индивиду-
ален отдих — Джефри чете и се занима-
ва с музика, а Радина си прави интересни 
маникюри. Освен това не спира да пре-
поръчва и

документалния филм 
на свекъра си

Майкъл Джордан - „Последният танц“, 
който разказва за най-успешните години 
на спортиста.

Преди дни българката отбеляза и меж-
дународния ден на майката, като публи-
кува непоказвани кадри от сватбата си, 
на които е с майка си. Двете са изключи-
телно щастливи и си приличат като две 

капки вода.
За Великден Радина успя да напомни 

за българския си произход, като омеси 
български козунаци на свекър си Май-
къл Джордан. Красивата българка по-
срещна според нашите обичаи Възкресе-
ние Христово в средата на април и така 
внесе българските традиции в голямото 
американско семейство на големия бас-
кетболист. Козунакът, който тя направи, 
бил по рецепта на нейната фамилия.

„Честит Великден! Благословена съм 
да имам възможност да продължа бъл-
гарската традиция на домашно приготве-
ния козунак в новото си семейство. Във 
време на социална изолация и промени, 
важно е

да останеш фокусиран 
в семейството си

Бъдете благословени!“, сподели тогава 
Радина в социалните мрежи.

По-късно тя засне и видео как хапва 
от готовия вече козунак със съпруга си 
за закуска в леглото и разкри как устано-
вява дали е добър. Козунакът според нея 

трябва да е на конци, за да е хубав.
Великденският хляб е бил опитан от 

цялото семейство на Радина, които оста-
нали възхитени от нейния талант.

Българката обожава сама да си прави 
храна у дома и не разчита на помощта на 
домашни помощници и готвачи. Често 
използва стари рецепти, които са остана-
ли в семейството й, за да приготви вкус-

ни ястия за съпруга си и да впечатли фа-
милията Джордан.

Радина получи куп похвали в социал-
ните мрежи. А мнозина й поискаха и ре-
цептата. Тя сподели веднага своята тайна 
и дори засне видео как го меси.

Яйцата на празника Радина също боя-
дисала сама, а съпругът й останал верен 
помощник в кухнята.

Синът на Майкъл Джордан 
дарява дрехи заради Радина
XДжефри Джордан бил подтикнат към благотворителност от българската си съпруга

Радина и Джефри с майката и бащата на българката.

Кадър от приказната сватба на Бахамите.

Снимки: Instagram
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Т
ой изпълнява сложни акроба-
тични номера в почивката на 
НБА всяка седмица и се радва 
на вниманието на хиляди фе-
нове. Кристиан Стойнев е на 28 

години и е пето поколение цирков ар-
тист. Роден е във Флорида, баща му Иван 
е българин, майка му Марица е от Мек-
сико, и двамата са популярни циркови 
артисти. С баща си говори на български, 
с майка си на испански, но изглежда, че 
най-добре общува с малкото кученце 
Пърси. Чихуахуато с артистичен псевдо-
ним Скууби всъщност е истинската звез-
да на шоуто за НБА. Докато Кристиан из-
пълнява сложни акробатични номера, 
Скууби отнася овациите със свои непов-
торими номера.

За Кристиан и Скууби разказваха ми-
налата година Чарлз Баркли и Кени 
Смит в „Inside the NBA“, а Джеймс Хардън 
лично отишъл да се запознае със Скууби 
след един мач.

До края на миналата година

Кристиан и Скууби имаха 
вече над 200 представяния

в НБА и NCAA, разказва BG basket. Те са 
на сцената заедно от 2013-а, когато жен-
ският Минесота Линкс първо му дава 
шанс. Ню Йорк Никс и Индиана Пейсърс 
повеждат колоната в НБА. Той получава 
между 1500 и 5000 долара на участие, 
като клубовете покриват и разходите му 
по пътуванията. Шоуто на почивката е 
около седем минути.

Пърси вече е на 7 години, затова 
Кристиан подготвя и малкия Майло, 
само на годинка, за участия.

А Кристиан и Скууби имат своите 
звездни спомени. Те, незнайно как, успя-
ват да уцелят някои от големите момен-
ти в НБА. Двамата са част от програмата, 
когато Зайън Уилямсън скъса маратон-
ката си в Дюк, когато ЛеБрон вкара бър-
зър в плейофите през 2015-а, и кога-
то Деймиън Лилард спечели серията с 
джъмпър през май. И особено в Мач №3 
от финалите през 2017-а, когато Кевин 

Дюрант вкара през Джеймс.
Е, нещата невинаги са идеални. В Ми-

луоки през една студена зима Скууби се 
изпуска на паркета посред шоуто. Бъкс 
повече не канят дуото за участие.

Мечтата на Кристиян е да прави свое-
то шоу поне до 35-годишна възраст, 
вече с Майло до себе си.

Преди няколко месеца Кристиян раз-
каза пред Washington Post, че е

влюбен в баскетбола 
от дете

но животът на пътуващите циркови ар-
тисти не позволявал да се задържи в 
училище или да играе за отбор в гимна-
зията.

Но след края на кариерата на шоумен 
той се надява да може да продължи ра-
бота покрай баскетбола, вече като жур-

налист.
„Родителите ми се гордеят, че успявам 

в това, но не мисля, че разбират напъл-
но. Тяхната страст е циркът. Моят е бас-
кетболът. Израснах, молейки се на мама 
да ми купи потник на Винс Картър. Сега 
отборите ми дават сами потници, кои-

то пазя. Шоуто значи много за мен. Бях 
дете, което иска да играе, и намерих на-
чин да бъда на терена“, споделя Кристи-
ан.

Кристиан е популярен в САЩ и с учас-
тията си в „Америка търси талант“ и „Ве-
ликобритания търси талант“.

Подробности за себе си и за шоуто си 
Кристиан Стойнев разказа преди време 
за Dsport. Ето част от разговора.

Кристиане, ти си доста непознат в 
България, но същевременно в Щати-
те си известен. Разкажи малко пове-
че за себе си.

Роден съм във Флорида. Майка ми 
и баща ми са се запознали в Мексико. 
Баща ми е бил на участие там с една 
трупа от България. След това двама-
та са дошли да работят в Щатите. По-
сле ние дълго време бяхме в едно шоу 
в Ню Йорк. Когато станах на 17 години, 
се записах в университет, където учих за 
журналист. Когато завърших, участвах в 
„Америка търси талант". Оттам нататък 
разработих своя номер. Сега работя за 
едно шоу в Лас Вегас. Също така правя 
своя номер по време на полувремената 
на мачовете в НБА.

Как се стигна дотам да започнеш да 
се занимаваш с това да правиш шоу 
за публиката по време на мачовете 
на най-популярните спортове в Аме-
рика?

Основното е, че много обичам баскет-

бол. Там е моето сърце. Може би можех 
да имам и кариера в спорта, но това не 
се случи. Когато завърших университе-
та, видях, че има хора, които правят раз-
лични номера на полувремето на мачо-
вете. Тогава си казах, че искам да правя 
точно това. Така започнах да пробвам, 
да се запознавам с хора, да пращам 
имейли. Така дойде и първата ми въз-
можност да покажа своя номер на мач 
в НБА. Шоуто мина много добре и отво-
ри повече врати за мен. След „Америка 
търси талант“ все повече хора ме по-
знаваха. Това ми е седма година, в която 
правя това шоу. Лека-полека започнаха 
да ме викат и за мачове и в НХЛ, и в бей-
зболната лига...

Докосвал ли си се до величия от ран-
га на ЛеБрон Джеймс, Ръсел Уест-
брук, Джеймс Хардън?

Да, познаваме се, снимал съм се с тях. 
С Джеймс Хардън съм имал най-много 
контакти. Той е идвал да ме пита за ку-
чето, да го гали. Не мога да кажа, че сме 
големи приятели и сме си разменили те-
лефоните, но когато се видим, винаги се 
поздравяваме, тъй като той ме е виждал 
по време на полувремето. Но те са мно-

го известни и не е никак лесно да напра-
виш контакт с тях...

Случва ли ти се хора, които са те гле-
дали, да те спират по улицата?

Да, особено след мачовете. В ежедне-
вието ми вече не толкова. Това се случ-
ваше, когато участвах в „Америка търси 
талант". Тогава хората те гледат по теле-
визията и има по-голям интерес към теб.

Ходил ли си в България?
Да, ходил съм. Последният път беше 

преди сигурно 8 години. Преди това хо-
дихме да видим баба ми и дядо ми, но те 
починаха.

Харесва ли ти в България?
Да. Бил съм на ски в България. Когато 

бях на 16 години... Преди 2 месеца май-
ка ми и баща ми бяха там и като се вър-
наха в Щатите, казаха, че вече е станало 
много по-хубаво, по-чисто е. Но и кога-
то аз бях там, ми хареса. Не съм човек, 
който смята, че всичко трябва да е като 
в Америка. На всяко място, на което съм 
бил, има различна култура и аз уважа-
вам много това. Навсякъде има хубави и 
лоши неща - дори и в Америка.

Познавам много от величията в баскетбола

Кристиан Стойнев – българинът, 
който забавлява НБА
X28-годишният мъж от Флорида изпълнява 

сложни акробатични номера в почивката

Снимки: Instagram, BG basket
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Заразените с коронавирус  
в Канада вече са над 77 000
Броят на заразените с новия коро-

навирус в Канада нарасна с 1138 
души за денонощие в понеделник 

и достигна 77 002 души. Това сочат да-
нните на здравните власти. За сравне-
ние в събота нарастването беше с 1251 
нови случая за 24 часа. Най-много зара-
зени има в провинция Квебек (42 920), 
следвана от Онтарио (22 653) и Алберта (6644). Тест за наличие на коронавируса 
е направен на над 1,3 милиона души. Починалите в страната са над 5500 души.

Военен самолет се разби  
в Британска Колумбия

Канадски военен самолет, част от 
патрула за въздушна акробатика 
на военновъздушните сили, се раз-

би в Британска Колумбия. Единият пи-
лот е загинал, а другият е катапултирал, 
но е тежко ранен. Самолетът е паднал 
върху къща малко след излитането си от 
летището Камлупс. Разбилата се машина 
е част от акробатичните патрули, съста-

вени от девет самолета. Те участваха в операция, с която да повдигнат духа на ка-
надците в разгара на епидемията от Ковид-19.

Отава започва изпитания  
на ваксини срещу Covid-19
Министерството на здравеопаз-

ването на Канада е одобрило 
провеждането на първите изпи-

тания на ваксина срещу коронавируса. 
Това съобщи премиерът Джъстин Трю-
до. По думите му изпитанията ще се про-
веждат в базата на центъра по ваксино-
логия на университета „Долхаус“ в град 
Халифакс, провинция Нова Скотия. Ако 
те бъдат успешни, ще произвеждаме и разпространяваме ваксината в нашата 
страна, подчерта Трюдо. Тестове, които започват канадските учени, позволяват в 
кръвта на хората да бъде установено наличието на антитела.

Трюдо отпусна помощ  
за рибарите

Канадският премиер Джъстин Трю-
до обяви отпускането на 470 ми-
лиона долара (310 милиона евро) 

в помощ на рибарите, засегнати от ко-
ронавирусната пандемия. Трюдо под-
черта, че помощта се отпуска за един от 
особено тежко засегнатите сектори на 
икономиката поради трудностите при 
спазване на социалната дистанция на 

рибарски кораби. От 1 юни постепенно ще се върнат към работа някои нацио-
нални паркове и исторически обекти. Някои канадски провинции започнаха по-
степенно да отменят ограничителните мерки.

Канада връща гигантски 
панди на Китай
Зоопаркът в Калгари оповести, че 

ще върне две предоставени от Ки-
тай гигантски панди в родината 

им, тъй като заради пандемията от но-
вия коронавирус не може да се снабди 
с бамбук, с който да ги храни. В свое ко-
мюнике зоопаркът заявява, че ще върне 
Ар Шун и Да Мао, тъй като месеци наред 
трябвало да преодолява препятствия, 
свързани с доставката на пресен бамбук. „Трудно бе да се вземе това решение, но 
здравето и благоденствието на животните, които обичаме и за които се грижим, 
винаги са били наш приоритет“, заяви директорът на зоопарка Клеман Лантие.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Знам, че с позицията си ще подразня мнозина, но мисля, че 
генерал Мутафчийски нямаше право да се изнервя така от въ-
просите на Миролюба Бенатова, а на финала на интервюто да 
изрече думите: „Очаквам да измрат много хора, яко да измрат". 
Дори наистина такива да са очакванията му. А и то си беше по-
скоро закана, която съдържаше негласно продължение от типа 
„щом се държите така с мен“.

Мутафчийски вече не е просто генерал или лекар.
Нямаше право да реагира така не само защото професио-

налната етика предполага лекарят да не вещае смърт. Генера-
лът очевидно иска да си остане просто лекар, спасил живота 
на милиони българи, тъй като в пандемия за спасени могат да 
се смятат не само излекуваните, но и незаразените. И затова 
единственото, което му дължим, е благодарност. За последното 
няма съмнение. Но то съвсем не отменя факта, че ставайки на-
чалник на НОЩ, генералът се е превърнал в политик с огромна 
власт ("джиросана“ му от правителството).

Напоследък и всекидневието, и икономиката, и образовани-
ето, и културата пряко зависят от предложенията на щаба, кои-
то министрите обличат в заповеди. Ако това не е правене на 
политика... А щом си политик на власт, си длъжен да отговаряш 
на неудобни въпроси. Така както журналистът, ако е независим 
от властта, е длъжен да ти ги задава.

Независимата журналистика не носи лаврови венци за по-
бедителите, а търси проблеми и настоява властта да ги реши, 
като внимава доколко тези, които я упражняват, имат нужната 
компетентност и дали не злоупотребяват с позицията си. Пан-
демията далеч не отменя подобно разделение на ролите - дори 
допълнително изостря противоречията помежду им. Именно 
това се оказва трудно поносимо за генерал Мутафчийски, как-
то се усещаше и в брифингите. Той и като военен, и като лекар е 
свикнал нарежданията му да не срещат обструкции. И някак не 
успя да влезе в ролята на политик. Защото е недопустимо, ако 
журналистическите въпроси не ти харесват, да ги наричаш глу-
пост или да ги прехвърляш към някой друг.

Вярно, че сред въпросите на Бенатова имаше и твърде епи-
зодични, но тя зададе поне два ключови, на които генералът 
нямаше отговор. И това в последна сметка го настрои отмъсти-
телно. Първият е как ще се пресмятат три последователни дни 
с над 100 заразени, след които извънредните мерки ще се вър-
нат. Защото е съвсем логично, че ако се увеличи броят на тесто-
вете, ще се увеличи и броят на заразените и така това престава 
да бъде обективен съпоставителен критерий за епидемиоло-
гичната ситуация в страната. Вторият въпрос беше трябва ли 
и по какви правила да се правят тестове на пациенти, които 
влизат в болница не със симптоми на коронавирус, а за друго, 
защото се оказва, че често именно те заразяват медицинския 
персонал. Дори въпросите да не са зададени достатъчно ком-
петентно (от журналиста не се очаква да е експерт), компетент-
ният им отговор ще ги поправи.

Големият въпрос при това интервю, а и въобще при отразя-
ването на пандемията, е дали за справянето с нея, както при 
война, може да се ограничава конституционното ни право на 
информация. А то, както е известно, се реализира от медии-
те. Отговорът, разбира се, е „не". Най-малкото защото не беше 
въведено военно, а извънредно положение. Генерал Мутаф-
чийски великодушно е изчислил, че 5% от журналистите не се 
справят с работата си, но докато животът продължава да е ци-
вилен, генералите не са тези, които преценяват това.

ГЕОРГИ 
ЛОЗАНОВ

Защо Мутафчийски 
не биваше да реагира 
така на Бенатова

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

„Ако се погледнат джирата 
на акциите, ще стане ясно, 
че г-н Борисов от 10 години 
прехвърля собствеността на 
„Левски“ тайно и задкулисно. 
Сега му дадохме шанс да го 
направи явно и прозрачно.“

Свързаният със 
собствеността на „Левски“ 

Васил Божков коментира 
изявлението на Бойко Борисов, 

че няма нищо общо с казуса с 
акциите на клуба

„Кубрат Пулев се подготвя 
за война срещу Антъни 
Джошуа и всички пътища 
водят към сблъсък с 
Тайсън Фюри.“

Мениджърът на българина 
Ивайло Гоцев в интервю за 

„Скай спортс“

„Очаквам да измрат много хора, яко да 
измрат.“

Шефът на Националния оперативен щаб 
проф. Мутафчийски в интервю с Миролюба 

Бенатова, което изнервен прекъсна

„Вие извадихте голям късмет, че ние 
управляваме, имате рядък шанс, че сме 
ние с моите колеги. Ако беше колегата 
Радев, щеше да постъпи като Путин и Борис 
Джонсън и щяха да измрат хора…“

Премиерът Бойко Борисов в отговор на 
въпрос за смисъла на създаване на държавна 

петролна компания

„Искам да ми разяснят от „Репортери без 
граници“ по каква методика България е 
на 111-то място по свобода на словото.“

Бетина Жотева, която наскоро бе избрана 
за председател на Съвета за електронни 

медии

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


АЧО ВЛАДИМИРОВ
vladimirov@bg-voice.com

Т
ова е историята за Кървавата 
Иванка – Иванка Ройдова, коя-
то през 2016 година поръча 
убийството на 6-има свои род-
нини в опит да осигури само за 

себе си милионите наследство от баща 
си, емигрант в САЩ. Преди дни тя вле-
зе в затвора, където ще лежи три години 
заради кошмарния си план, а подробно-
стите около историята на баща й и как е 
успял да натрупа богатството си в Аме-
рика започнаха постепенно да се раз-
криват.

Оказва се, че Георги Ройдов е живял в 
Чикаго и именно там е успял да спечели 
над 4 милиона долара, бъдещето на кои-
то изглежда все още неясно и дори об-
вито в мистерии.

Всичко започва през далечната 1940 
година, когато Георги живее със семей-
ството си в боляровското село Малко 
Шарково. Преместват се там по време 
на Руско-турската война, иначе произ-
хождат от Беломорска Тракия. Били ин-
телигентни хора и се славели като до-
бър и честен род. Уважавали ги всички. 
Майката на Георги била гъркиня. Казва-
ла се Ройда, а оттам идвала и фамилия-
та им, разказват пред „168 часа“ близки 
на родата.

През 1951 година, притиснат от недо-
имъка на семейството си,

Георги решава 
да избяга от България

Прави го през границата с Турция и 
попада в Истанбул. 

Там се запознава с човек, който му по-
мага да се премести в САЩ. Още в мо-
мента, в който стъпва на американска 
земя, той вече знае, че е открил своето 
място и ще остане там до сетния си дъх. 
В първите му стъпки му помагат други 
български емигранти. Намират му квар-
тира, дават му и храна. Скоро след това 
той сбъдва мечтата си да натрупа голе-
ми богатства. Началото за него не е ни-

как лесно, но той е силно амбициран. 
Знае, че най-трудното вече е отминало. 
Напуснал е България и никой не може да 
го върне.

С какво избира да се занимава Георги 
на американска земя? Мъжът се съсре-
доточава върху бизнеса със строител-
ство на недвижими имоти. Тегли заем и 
строи къща. По-късно взема втори заем, 
за да ремонтира друга сграда. Всичко 

това се случва в Чикаго. Превръща сгра-
дите в нещо като хотели, в които пуска 
хора да живеят там срещу определена 
сума. Години след това продава имуще-
ството, а финансовото му състояние се 
оценява на милиони долари. Решава да 
остане в Америка, където умира през 
2014 г., оставяйки наследство от 4,4 млн. 
долара.

Именно тези пари предизвикват сери-
озен разрив в отношенията на фамилия-
та след смъртта му. Само преди броени 
дни дъщеря му Иванка бе осъдена на 3 
години, след като й бе повдигнато обви-
нение за това, че е поръчала убийствата 
на шестима свои роднини.

До ареста й се стигна

благодарение на агент 
на ДАНС

представящ се за човек от подземния 
свят. През 2016 г. Иванка сама се свър-
зала с него, обещавайки му голяма сума 
в замяна на няколко убийства. Прове-
ли три срещи, като на последната дори 
му дала 3000 лв. Поръчала му да отвле-
че брат й Стойчо, който страдал от диа-
бет, и да го инжектира с голяма доза ин-
сулин. Така смъртта му щяла да изглежда 
естествена. Планът бил след това аген-
тът да застреля двете му деца, двамата 
му внуци и зет му, които щели да се съ-
берат заедно навръх Гергьовден. На под-

ставеното лице тя осигурила дори адре-
сите и местоработата на поръчаните от 
нея. Предоставила и данни какъв авто-
мобил кара племенникът й.

Всички тях Иванка виждала като по-
тенциални наследници на богатството 
на баща й. Тя не можела да приеме, че 
трябва да дели 4,4 млн. долара с толко-
ва хора.

Пред съда обаче жената категорично 
отрича обвиненията.

„Нямам никакво основание да унищо-
жавам брат ми, защото аз не съм наслед-

ник на фамилията му - обясни тя съвсем 
спокойно пред магистрати. - Моята цел 
беше по законен път да взема част от 
наследството. Ако сме имали спорове с 
брат ми, те са били заради информация. 
Искам да бъда освободена, защото няма 
никакво основание за задържането ми. 
Не съм имала дори мисъл, не действие.“

Според защитника на Ройдова Йордан 
Давчев тя дала на агента под прикритие 
3000 лв., защото мислела, че той е адво-
кат. Парите пък били за проучване как 
жената може да получи част от наслед-

ството по законен път.
Оказва се, че възрастният Георги, за 

чието наследство фамилията влиза в 
остри конфликти, приживе е написал 
цели четири завещания. Първото от тях 
е направено през 2005 г., а в него като 
наследник на състоянието е посочена 
дъщерята Ана, която също живее в Аме-
рика. Второто пък е написано година 
по-късно, но като титуляр пак фигурира 
Ана. В новото от 2011 г. той за първи път 
посочва името на гледачката си Недялка 
Бързакова, а като втори - сина си Стойчо.

В последното му завещание един-
ствен наследник на 4,4-те млн. долара е 
Бързакова. Роднините на богаташа оба-
че казват, че

в него липсва подписът 
на Георги

а листовете носят инициалите му GR с 
печатни букви. Те смятат, че документи-
те са или фалшифицирани, или някой е 
манипулирал възрастния човек, който 
вече бил с деменция.

Въпросът дали някое от неговите деца 
ще се докопа до солидното наследство, 
остава без отговор. Това обаче никак не 
им попречи да влязат в сериозни кавги 
помежду си и да се стигне дори до поръ-
чкова смърт.

Самата Иванка, която бе наречена от 
медиите Черната заради желанието й 
нейните роднини да бъдат ликвидира-
ни, също обясни пред магистратите, че е 
знаела за гледачката Бързакова. Тя дори 
изтъкна това като довод, че не е поръч-
вала никого от семейството.

„Само Недялка може да прехвърли бе-
нефициента, защото всичко е под неин 
контрол - оправда се Ройдова пред съда. 
- Бързакова има адвокат, който управля-
ва парите, дори брат ми не знае точно 
колко са. Но само тя може да направи ис-
кане към фонда, оттам да й пратят фор-
муляр и тя да прехвърли бенефициента.“
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„Този таен агент е заблудил май-
ка ми. Представил се като ад-
вокат Наско. Тя разговаряла с 

него, смятайки, че като юрист той ще 
й помогне да си получи своя дял от на-
следството от дядо“, заяви дъщерята 
на Иванка Ройдова - Жана.

Три години след шумния арест на 
Иванка Жана е убедена, че цялата исто-
рия е жестоко скалъпена.

Миналото лято близо месец майка-
та прекара в сливенския затвор. Твър-
ди, че там й спретнали покушение, писа 
преди време „24 часа“. Сложили нещо 
върху четката й за зъби и когато започ-

нала да ги мие, й прилошало - едната й 
страна се вдървила. Била спасена в ре-
зултат на намесата на лекаря от затво-
ра.

Хората в село Браниполе, където жи-
веят Стойчо Ройдов и сестра му Иван-
ка, продължават да са раздвоени от-
носно семейната сага. Едни не допускат, 
че Иванка е способна на такова нещо. 
Други пък се учудват, че човек може да 
е склонен на такава жестокост заради 
пари.

Иванка сега е наела нов адвокат и с 
негова помощ се надява да излезе чис-
та от съдебния процес. Още сънува 

кошмари от предишното съдебно засе-
дание, когато я арестуваха в залата. То-
гава тя изпадна в шок.

„Какво става, къде ще ме водят“, пита-
ше тя предишния си защитник Йордан 
Давчев, когото замени.

Белезниците й бяха сложени пред дъ-
щеря й Жана. Свидетел на сцената бе и 
племенницата Гергана, която е била 
сред набелязаните жертви.

Държавното обвинение продължава 
да поддържа тезата, че Ройдова е зами-
слила убийството на роднините си за-
ради наследството на баща си Георги 
Ройдов, починал в САЩ.

Дъщерята на Иванка: 
Скалъпена история

Снимкa: „Plovdiv 24“

По време на съдебния процес род-
нини на Ройдова и разследващи от 
Пловдив се усъмниха, че уликите са 
манипулирани, за да може прокурату-
рата да си осигури гръмко разкритие. 
Съмнително дори се оказа съществу-
ването на мистериозен украинец, на 
когото Иванка е платила, за да изпъл-
ни поръчката. Впоследствие липсата 
на килъра бе призната и от съда. Така 
на втора инстанция Кървавата Иван-
ка бе оправдана по обвиненията, че е 
склонявала неидентифициран украин-
ски гражданин да извърши убийства-
та. Пловдивският апелативен съд все 
пак я прати за три години в затвора за-
ради планираната вендета. Ройдова от 
своя страна не спира да твърди, че на 
записаните разговори с ченгето не се 
чува да обсъжда убийството на близ-
ките си. Според прокуратурата при 
разговорите Райдова ползвала специ-
ална парола. Говорейки за необходи-
мостта от евтаназия на домашното си 

куче, тя имала предвид ликвидиране-
то на брат си.

Още в началото на делото стана 
ясно, че такова куче наистина същест-
вува, с което тезата на прокурорите 
олекна. Разпит на ветеринарен лекар 
установи, че животинчето на Иванка 
действително е било болно. Далмати-
нецът едва ходел и имал тумори по тя-
лото, което налага евтаназията му.

Отказът да бъдат проверени щател-
но противоречията дава повод на ВКС 
да върне делото за ново разглеждане. 
Отделно от това върховните магист-
рати засичат и още множество нару-
шения. Сред тях са шокиращи разми-
навания в показанията на агента под 
прикритие, на чиито думи се крепи ця-
лото дело за замисляното от Кървава-
та Иванка шесторно убийство. В край-
на сметка преди дни Върховният съд 
остави в сила решението на Апелатив-
ния съд в Пловдив и Иванка влезе в за-
твора.

Съдът призна: 
Липсва убиец

Бащата на Кървава Иванка – българин 
от Чикаго с милиони наследство
XЖената влезе преди дни в затвора, а много от роднините й се съмняват, че тя е виновна

Братът на Иванка - Стойчо Ройдов. 

Снимка: „24 часа“

Племеникът Георги Ройдов. 

Снимка: „24 часа“
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 в цифри

91

души са се заразили с коронавирус в 
Бразилия само за денонощие. Това е 

рекорд за страната, в която вече има 218 
223 потвърдени случая. Така тя изпреварва 

Франция и Германия по брой на заразените с 
COVID-19. Починалите за денонощие от корона-

вирус са 824 и общо 14 817.

души са се заразили с коронавирус в 
Бразилия само за денонощие.

рекорд за страната, в която вече има 218 
223 потвърдени случая. Така тя изпреварва 

Франция и Германия по брой на заразените с 
COVID-19. Починалите за денонощие от корона

вирус са 824 и общо 14 817.

15 305 

 в цифри

градуса достигна температурата във Варна на 12 май и счупи ре-
корда за най-горещо време на този ден. В морската столица падна 
и 82-годишен температурен рекорд. Това стана на 16 май, когато по 
обяд в града бяха измерени 29 градуса по Целзий. Предишният тем-
пературен рекорд е през 1938 година, когато на същата дата са изме-
рени 27.6 градуса.

32

$6,4
млрд.

добави към богатството си 
само за ден най-богатият чо-
век в света, собственикът 
на Amazon Джеф Безос. Така 
богатството му достигна $138 
млрд., а според експерти с този 
темп Джеф Безос ще стане пър-
вият трилионер на Земята до 
недалечната 2026 г.

-годишен треньор продължава да създава шампиони в леката атлетика. Под ръко-
водството на тренера, както наричат Пенчо Пенев в спортна зала, са излезли заслу-
жили майстори на спорта, шампиони и рекордьори. Хиляди негови състезатели ре-
довно печелят медалите в различни първенства повече от 50 години.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ългари са арестувани като 
част от голям междунаро-
ден канал за трафик на кока-
ин, за чийто лидер се смята 
лекарят на Диего Марадона 

Маурисио Вергара. Неговата клиника 
се намира точно до стадиона на „Реал“ 
(Мадрид) „Сантяго Бернабеу“. Българи-
те пък са смятани за едни от ключовите 
участници в групата, която по данни на 
разследващите е реализирала обороти 
за десетки милиони евро.

Кадри от акцията бяха разпростра-
нени в петък, но операцията по разби-
ването на групата тече от месеци. През 
януари в България бяха задържани

хиляди кашони, 
напоени с кокаин

което помогна за разкриване на банда-
та.

При акцията е задържан и разпитван 
и бившият колумбийски нападател Ед-
вин Конго, който в своята кариера мина 
и през кралския клуб. Арестите на бъл-
гарите са станали в България, но има 
задържани в Испания, Нидерландия и 
Колумбия, пише „България днес“. Фут-
болната нишка в кокаиновата афера е 
много силна и според запознати нищо 
чудно при разследванията и в Бълга-
рия да се появят имена на хора, свър-
зани с футбола.

Клиниката за естетична хирургия на 
д-р Маурисио Вергара е разположена 
на няколко метра от стадиона на Реал“ 
(Мадрид) „Сантяго Бернабеу“. Според 
разследващите трафикът се е ръково-
дел именно от медицинския център 
и там са се провеждали срещи между 
членовете на организацията. Вергара 
е известен като лекаря на Марадона и 
има псевдоним Хирургът. В миналото е 
бил 

лекар на колумбийския 
национален отбор по футбол. 

По-късно негов пациент е Марадона 
при лечението му за отслабване. Сами-
ят Вергара е задържан, като това става 
18 години след като е арестуван с три 
килограма кока на летището Палмира в 

Колумбия.
В медицинския център на Вергара са 

се събирали химиците, които са

отговаряли 
за извличането на дрогата

Това се налага, тъй като кокаинът се 
е импрегнирал в слоевете хартия, от 
които са направени кашоните, в които 
впоследствие се транспортират плодо-
ве. Наркотикът е тръгвал от Колумбия и 
се е транспортирал до България и Ни-
дерландия.

Полицейските служби в няколко дър-
жави отдавна са следели случващото 
се и за да нанесат удара си, са изчака-
ли в България да бъдат задържани че-
тири контейнера с тон кокаин в стените 
на кашони с лайм и ананаси. Това стана 
през януари, а пратката с над 6600 кар-
тонени кашона с плодове пристигнала 
у нас от Гърция, където била внесена 
от Колумбия. При сегашната операция 
наркотици са иззети и в Нидерландия. 
Общо става дума за над 1200 кило-
грама пресован картон, като във все-
ки конкретен кашон са импрегнирани 
не повече от стотина грама. Открити 
са и около тон химикали, необходими 
за извличането на кокаина. На кадри, 
предоставени от испанската полиция, 

се вижда как картонените кашони се 
трансформират в така наречената хар-
тиена каша, от която после се извлича 
смесената с нея дрога.

При внезапните удари 
са арестувани 18 души

Освен четиримата в България в Ис-
пания са задържани девет, трима в Ни-
дерландия и двама в Колумбия. Задър-
жаният бивш футболист Едвин Конго, 
който сега е на 43 години, през карие-
рата си мина през много клубове, като 
в Европа дойде след контракт с Реал“ 
(Мадрид), чиито скаути го откриха в ко-
лумбийския „Онсе Калдас“.

В кралския клуб остана три години, 
но така и не направи официален мач. 
Мина и през отборите на „Валядолид“, 
„Виктория Гимараеш“, „Тулуза“, „Леван-
те“, „Спортинг Хихон“, „Рекреативо“. В 
кариерата си Конго има 295 мача и 71 
гола. Три пъти се е разписвал и за на-
ционалния отбор на Колумбия.

Конго е освободен, след като даде 
показания.

„Аз съм невинен. Нямам абсолютно 
нищо общо с продажбата или произ-
водството, или изобщо с нещо, свърза-
но с кокаин“, каза бившият футболист 
пред испанската телевизия La Sexta.

Заради наркотици и Марадона имаше проблеми с органите на реда и със здравето си. 

Маурисио Вергара 

Кашоните с импрегнирания кокаин. 

Снимки: МВР

X4-имата ни сънародници бяха задържани по време на международна операция

Българи в канал за кокаин с 
тартор лекаря на Марадона

Снимка: „България днес“

Снимка: „България днес“
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali.stefanova@bg-voice.com

К
ога за последно подстрига-
хте косата си? Ако по време 
на изолация не сте рискува-
ли да си подрежете краища-
та сами или да се боядисате в 

нов цвят, то трябва да помислите за ос-
вежаване на визията си. Всички ние по-
степенно се връщаме към нормалния си 
начин на живот, освен това и салоните 
за красота започват предпазливо да от-
варят.

Всяка истинска дама знае, че красота-
та на една жена, на първо място, зависи 
от външния й вид, който до голяма сте-
пен зависи от начина на подстригване, 
прически и актуален моден цвят на ко-
сата, които ще ни превърнат в красиви 
момичета.

Промяната на прическата е ефектен и 
бърз начин да преобразите визията си в 
крак с новите тенденции. Тоталният хит 

през 2020-а носи името пикси. Освен че 
придава интересен вид, някои стилисти 
я определят като прическата за жените 
без възраст. Може не само да съживи ко-
сата ви, но и да ви подмлади.

Ето пет модерни прически, от които да 
изберете вашата:

Къси коси

За смелите и решителни момиче-
та, които обичат да експериментират 
с външния си вид, са подходящи стил-
ните къси прически. С тяхна помощ е 
възможно да се подчертаят красивите 
черти на лицето, като се запази женстве-
ността и красотата.

Може да избирате от класически 
пикси варианти до така наречените 
момчешки прически. Актуално е това, 
което стои най-добре, обясняват коа-
фьорите стилисти.

Бобът никога не е излизал от мода. 
Равните, масивни и извити в предните 
части карета, някои с къс бретон, който 
пада над веждите, също са актуални,.

Бретон

Много жени не се решават да си отре-
жат косата на бретон, защото той щрък-
ва и трудно се поддържа. Но през сезон 
пролет-лято 2020 той също ще се носи. 
Ще го срещнем във всичките му вариан-
ти – разделен по средата, с дължина до 
скулите, равен, над веждите или под тях. 
Модният бретон придава нотка на игри-
вост и кокетство в женското лице, а по-
някога и особен чар, което прави дами-
те по-очарователни и неотразими.

Паница

Прическата, станала хит през 90-те 
и която в България условно се нарича-
ше „на паница“, се завръща стремглаво 
през 2020 г. Нарича се така, защото фор-
мата й прилича на обърната надолу към 
шията паница.

Краищата трябва да са подравнени, а 
бретонът – хоризонтален и по-плътен. 
Една от най-известните „паници“ на 90-
те години беше супермоделът Линда 
Евангелиста. В света на знаменитостите 
актрисата Чарлийз Терон първа си на-
прави такава прическа още през сеп-
тември 2019-а.

Къдрици

Ако не можете да се решите на по-
драстична промяна в дължина или цве-
тово отношение, заменете правата коса 
с малко къдрици. Те винаги ще се харес-
ват, зависи как са направени. Най-мо-
дерна е прическата със ситни къдрици 
и много обем. Ако някои непокорни ки-
чури ви пречат, приберете ги с фиба или 
лента за коса.

Ясно е, че къдравите прически са мно-
го обемни, поради което трябва внима-
телно да изберете моделите, така че 
прическата да не запълни лицето ви и 
да не направи силуета ви по-тежък.

Полуприбрана коса

Разнообразието този сезон от при-
чески с полуприбрана коса е огромно, 
така че оставете на въображението си 
да се развихри. Тази прическа може да 
бъде в няколко различни варианта. Хем 
е стилна, хем практична. Предимството 
й е, че открива лицето и е подходяща за 
жени с коса до и под раменете.

Може да използвате фибички, малки 
шнолки или ластици, за да приберете 
част от косата. Не я приглаждайте твър-
де много, по-добре е да я хванете отзад 
по-небрежно.

5 хитови прически за 2020-а, 
които ще ви подмладят
Модният бретон придава нотка на игривост и кокетство в женското лице

Време за промяна: 

https://www.russianschool.com/
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina.nikolova@bg-voice.com

Т
рендът на трикинито – бикини, 
съчетани с маска за лице, наби-
ра популярност в мрежата, след 
като дизайнерка го създаде на 
шега по време на режима на са-

моизолация, съобщава в. „Дейли мейл“.

Идеята е дело на италианката Тици-
ана Скарамуцо, собственичка на марка-
та „Елекса бийчуер". Тя е от градчето Фал-
конара в централната част на Италия. По 
време на скучните карантинни часове 
Тициана и нейното семейство се чудели 
по какъв начин да си оправят настроени-
ето.

Така били ушити трикините, с които дъ-

щерите на дизайнерката се снимали във 
Facebook. Трендът се сдобил с неочаква-
на популярност.

Но комплектът има един съществен 
недостатък. Той ще остави по лицето 
бели зони там, където не е хванало загар 
заради носенето на предпазната маска. 
Но какво пречи и това да се превърне в 
тренд?

Тициана Скарамуцо и дъщеря й.

Снимки: Facebook, Instagram

Коронатренд: 
Трикини – новата 
мода на плажа
Идеята на италианката  
Тициана Скарамуцо набира популярност
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Е
кип планетарни 
учени от Ва-
шингтонската 
академия на 
науките са 

открили най-подхо-
дящата локация за 
изграждане на ко-
лония на Марс. Това 
става ясно от новина, 
разпространена в Live 
Science, пише dir.bg.

Целта е мястото на евен-
туалната бъдеща база да защи-
тава нейните обитатели от космическите 
лъчения. Това е един от най-сериозните 
проблеми, които стоят пред бъдещите 
заселници на други планети, и според 
мнозина именно космическата ради-
ация може да направи подобна мисия 
невъзможна.

За да се справят с проблема, учени-

те са предложили за локация група 
пещери, наречени „тръби от лава". Са-
мите те от своя страна се намират в ши-
рок марсиански басейн, наречен Hellas 
Planitia.

Комплексът е в близост 
до екватора

и там нивата на радиация са по-ниски от 

други места на Червената планета. Са-
мите тръби блокират 82% от слънчева-
та радиация.

Междувременно стана ясно, че мар-
соходът Perseverance на NASA ще излети 
това лято на важна мисия въпреки гло-
балната пандемия. Нуждата от социал-
но дистанциране принуди много хора 
да работят от домовете си, но не спря 

усилията на екипа на NASA, и ако всич-
ко върви по план, марсоходът ще стиг-
не Марс в началото на 2021 г., съобщи 
hicomm.bg.

Perseverance e най-новият марсоход 
на NASA, специално построен за зада-
чата да търси доказателства за същест-
вуването на потенциално обитаеми ра-
йони на планетата. NASA ще използва 
инструментите му и за да търси следи от 
микробен живот там.

Неочакваната пандемия отложи мно-
го космически проекти, но Perseverance 
не е един то тях. NASA потвърди, че еки-
път е свършил значителна работа през 
април и е напът да спази предвиденото 
за лятото изстрелване. Ако няма други 
сътресения, това ще стане през юли.

Марсоходът ще бъде изстрелян с ра-
кета Atlas V541, като предвиденото 
пристигане на Червената планета тряб-
ва да стане в средата на февруари 2021 г.

Намериха място за 
изграждане на колония на Марс
XМарсоходът Perseverance на NASA ще излети това лято на важна мисия въпреки глобалната пандемия

Снимки: NASA

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Б
роени дни делят САЩ от офи-
циалното им завръщане в 
Космоса. На 27 май Америка 
ще върне официално статута 
си на космическа сила, който 

изостави преди 9 години - от 2011 г. на-
сам американски астронавти не са лете-
ли с американска ракета от американ-
ска земя.

На 8 юли 2011 г. от платформа 39А в 
космическия център „Джон Кенеди“ в 
Кейп Канаверал, Флорида, бе изстреля-
на совалката „Атлантис“ с 4 астронавти 
на борда. След това всички пилотирани 
полети бяха спрени, совалката бе пенси-
онирана - отиде в музея на космическия 
център, а американците плащаха, за да 
излетят с руски ракети от руска тери-
тория и да стигнат до Международната 
космическа станция (МКС). В рамките на 
тези 9 години обаче Русия увеличи цена-
та, за да качи един американски астро-
навт на някой „Союз“ 4 пъти - до 85 млн. 
щатски долара. Освен непрестижно

летеното с руски ракети 
се оказа и скъпо

Сега, на 27 май 2020 г., от същата плат-
форма, която бе използвана и при про-
грамата „Аполо“, ще излети пилотира-
ната ракета носител „Falcon 9“, която ще 
отнесе космическия кораб „Dragon“ с 
двама астронавти на борда към между-
народната космическа станция. Цели-
ят старт носи името Demo-2, защото се 
води тестов полет, и е дело на НАСА и 
частната американска компания SpaceX 
на милиардера Илън Мъск. Така SpaceX 
ще стане първата частна компания, коя-
то ще участва в реализирането на пило-
тиран полет. Очаква се цената за един 
пасажер на Crew Dragon да струва око-
ло 55 милиона долара.

Астронавтите, които ще полетят пър-
ви, са Боб Бенкен (Bob Behnken) и Дъг 
Хърли (Doug Hurley) - те бяха избрани 

за целта още през 2018 г. Бенкен и Хър-
ли работят усилено със SpaceX от 2015 
г. Двамата мъже са военни пилоти. Хар-
ли прекарва 24 години като тестов и 
боен пилот с над 5500 часа на борда на 
над 25 различни самолета. Бенкен е те-
стов пилот на президентския самолет 
„Еър Форс“, има над 1500 летателни часа 
на над 25 самолета. Те са астронавни от 
НАСА от 2000 г. Бенкен лети на две кос-
мически мисии с общо 708 часа в Кос-
моса и 37 часа работа в безвъздушното 
пространство. Хърли пилотира две кос-
мически совалки и прекарва общо 683 
часа в Космоса.

Това не е всичко, което ще се случи 
тази година. Полетът на 27-и е демонс-
трационен. Истинският полет се води 
„оперативен“, „редовен“, ще стартира 
по-късно тази година и ще бъде с 4-чле-

нен екипаж.
НАСА още не е съобщила точната дата. 

Съвсем наскоро НАСА обяви, че амери-
канската астронавтка Шанън Уокър и 
японският астронавт Соичи Ногучи ще 
бъдат част от тази предстояща мисия 
на SpaceX до МКС. ЈАXА, космическата 
агенция на Япония, издаде кратко изя-
вление, потвърждаващо участието на 
Ногучи. Другите двама участници в нея 
също бяха обявени преди това - Майкъл 
Хопкинс и Виктор Глоувър.

Уокър е ветеран от Международната 
космическа станция, тя е била там през 
2010 г., когато прекарва в Космоса 163 
денонощия 7 часа и 11 минути. Ногу-
чи също има опит с МКС, той е бил там 
през 2009 и 2010 г., а преди това е летял 
със совалка. Майкъл Хопкинс е бордови 
инженер на космическия кораб „Союз 
TMA-10M“ през 2013-а, а Виктор Джером 
Гоувър не е летял досега в Космоса.

Това са хората, които ще летят с ко-
раба на SpaceX. НАСА всъщност избра 
досега общо девет астронавти, които 
да проведат първите полети с човек на 
борда на „Dragon“ и с още един кораб - 
CST-100 „Starliner“ на „Боинг“. Вторият ко-
раб също премина през тестове в края 
на миналата година, очаква се нов те-
стови безпилотен полет през тази есен 
и веднага след това – пилотиран полет 
до МКС.

„Falcon 9“ е двустепенна ракета но-
сител за многократна употреба. Ракета-
та може да изведе на ниска околоземна 
орбита полезен товар от 10 450 кг и съ-
ответно 4540 кг на геостационарна ор-
бита. Това е най-евтината ракета досега 
- изстрелването й ще струва между 45 и 
50 млн. долара.

Космическият кораб за многократ-
на употреба – „Dragon“, отдавна стигна 
до МКС - още през 2012 г. „Dragon“ пра-
ви това няколко пъти в безпилотен ре-
жим. В пилотиран режим корабът, който 
има 18 двигателя, може да превозва до 
7 пътника. 

27 май, денят, в който САЩ 
официално се връщат в Космоса
XСлед 9 години американски астронавти отново ще излетят с американска ракета от американска земя

„New Shepard“ - космически кораб за 
многократна употреба за суборбитал-
ни полети, създаден от американска-
та компания Blue Origin, е отговорът на 
милиардера Джеф Безос. Това е пило-
тирана капсула за 6 души, която се из-
стрелва от едностепенна ракета за мно-
гократна употреба. На 40 км височина 
капсулата се отделя и след това инер-
ционно достига линията на Карман. Ра-
кетата се спуска и каца самостоятелно.

Системата е кръстена на Алън Ше-
пард, първият американски астронавт, 
извършил суборбитален полет.

На 1 май т.г. суборбиталният кораб на 
Virgin Galactic на милиардера Ричард 
Брансън, който се казва SpaceShipTwo, 
направи първия си тестов полет от кос-
модрума „Америка“ - това е мястото в 
щата Ню Мексико, което ще бъде плат-
форма за предстоящите комерсиални 
полети. По-ранни тестови полети бяха 
извършени от Мохаве в Южна Кали-
форния. Тестов полет от космодрума 
„Америка“ означава, че Virgin Galactic 
е една крачка по-близо до търговски-
те полети.

SpaceShipTwo (търговското име на 
кораба е VSS Unity) бе изведен от са-
молета носител WhiteKnightTwo до ви-
сочина 15 000 м, където се отдели от 
носача и двамата пилоти направиха ня-
колко независими маневри, след което 
се насочиха за кацане на космодрума. 
Пилотите не се изкачиха на суборби-
тална височина, нямаше такава зада-
ча. Важно беше да се провери безопас-
ността на маневри при отделянето и 
кацането на кораба.

Към днешна дата се продават около 
700 билета за полети. По време на кра-
тък полет пътниците ще могат да се на-
сладят на няколко минути безтеглов-
ност и да разгледат извития хоризонт 
на Земята на фона на черното звездно 
небе.

Конкуренцията
Боб Бенкен и Дъг Хърли. 

Снимкa: NASA

Виктор Глоувър и Майкъл Хопкинс (на заден план), заедно с Боб Бенкен и Дъг Хърли. 

Снимкa: SpaceX
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C
лeд жecтoкa кaтacтрoфa нa 
пътя, 17-гoдишнo мoмичe e 
рaзкaзaлo кaквo e видялo, 
кoгaтo e билo в бeзcъзнaниe. 
Дeвoйкaтa ce кaзвa Михaeлa 

Рoзeр и тя oбяcнявa, чe първoнaчaл-
нo видялa бялa cвeтлинa. Cлeд извecт-
нo врeмe зaпoчнaли дa ce пoявявaт 
видeния oт минaлoтo, нacтoящeтo и бъ-
дeщeтo, цитирaт я cвeтoвнитe издaния.

Caмият инцидeнт ce e cлучил прe-
ди 20 гoдини, нo дo днec 37-гoдишнaтa 
жeнa cи cпoмня видянoтo дo нaй-мaл-
кия дeтaйл. Михaeлa e билa зaeднo c рo-
дитeлитe cи, кoгaтo внeзaпнo шoфьo-
рът нa aвтoмoбил, нaмирaщ ce зaд тях, 
губи кoнтрoл и ce блъcкa в тяхнaтa кoлa. 
Тoгaвa млaдaтa дaмa

зaпoмнилa мoмeнтa 
нa cмърттa cи

Кaктo e рaзкaзaлo мoмичeтo тoгaвa, 
пo врeмe нa клиничнaтa cмърт тя e видя-
лa бъдeщитe cи внуци. Михaeлa ce нaми-
рaлa в клиничнa cмърт в прoдължeниe 
нa някoлкo минути, нo лeкaритe бързo 
уcпeли дa я рeaнимирaт.

В другия cвят билo нeвeрoятнo тихo 
и cпoкoйнo, cпoмня cи Рoзeр. Никoгa 
мoмичeтo нe изпитвaлo пo-зaтoплящи 
eмoции. Въпрeки кoмфoртa, Михaeлa e 
пoиcкaлa дa ce върнe в cвeтa нa живи-
тe, зa дa мoжe вcичкo, кoeтo видялa, дa 
ce cлучи. В eдин миг мoмичeтo уceтилo 
кaк вce eднo някoй я избутвa прeз дълъг 
тунeл. Уceтилa cълзи нa лицeтo cи и cлeд 
миг рaзбрaлa къдe ce нaмирa.

Пoдoбнo нa мнoзинa, пo врeмe нa 
клиничнaтa cмърт, Михaeлa видялa тя-
лoтo cи oтcтрaни, зa извecтнo врeмe тя 
мoжeлa cвoбoднo дa влизa и дa излизa 
oт нeгo.

Не такъв късмет да усети спокойното 
и тихо място в отвъдното няма 28-гoдиш-
ният Мaтю Бoтcфoрд, който през 1992 г. 

e прocтрeлян в глaвaтa крaй рecтoрaнт 
в Aтлaнтa и губи cъзнaниe. Лeкaритe 
в бoлницaтa гo пocтaвят в изкуcтвeнa 
кoмa, кoятo прoдължaвa 27 дни.

Cтрaшнитe cцeни обаче, кoитo виждa 
млaдeжът в кoмa, вeрoятнo ca причинa 
зa връщaнeтo му oт oнзи cвят.

Пo врeмe нa oкoлo cмъртния cи oпит 

Мaтю ce виждa

cъc зaвързaни ръцe и крaкa
виcящ нaд oгрoмнa ямa, в кoятo имa 
нeщo кaтo мaгмa. В нeя яcнo виждa гър-
чeщи ce чoвeшки фигури. Cтрувa му ce, 
чe чувa викoвeтe нa изтeзaвaнитe, нo ca-
мият тoй нe виждa никoгo.

По време на клинична смърт:  
В другия свят е тихо и спокойно
XМлада жена разказва за досега си до отвъдното, когато е била на 17 г.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubomir.mihailov@bg-voice.com

Т
ова е една прелюбопитна исто-
рия, която на моменти изглеж-
да неправдоподобна и измис-
лена, но друг път поразява с 
необичайните си съвпадения и 

разкази на свидетели. Сюжетът й е тол-
кова впечатляващ, че дори се превръ-
ща във филм. Но каква е истината, има 
ли пътешествие във времето, или само 
мечтаещи за слава луди глави, прочете-
те и решете.

През 2006 година един млад мъж, об-
лечен старомодно и „въоръжен“ със 
стар модел фотоапарат, гледа обърка-
но девететажен блок в центъра на Киев. 
Той изглежда странно, държи се стран-
но и няма дом. Заради това е арестуван 
от полицията за скитничество.

Така Сергей Пономаренко попада в 
ареста, където започва разгадаването 
на неговата история, неразплетена и до 
днес. Младият мъж пита униформените 
къде е улица „Песчанная“, но нито един 
от тях не си спомнял такава. След това 
пита коя дата е. „23 април 2006 година“– 
отговарят му милиционерите. А Поно-
маренко възкликва:

„Ама това е невъзможно!“
разказва „Списание 8“.

Пономаренко настоявал, че е роден 
през 1932 година и че е на 25 години. В 
действителност той не изглеждал на по-
вече от 30 години, макар да трябвало да 
бъде на над 70. Освен това мъжът се ле-
гитимирал с комсомолски билет, изда-
ден през 1956 г. Заради недоумението, 
което предизвикал в полицаите, те по-
търсили за съдействие психиатъра Па-
вел Крутиков, който трябвало да му по-
стави диагноза. Но задачата не била 
никак лесна, защото Пономаренко не 
спирал да твърди, че е дошъл от друго 
време и че няма общо със сегашната ре-
алност.

Мъжът споделил с терапевта, че до-
като правел снимки по улиците на Киев 
(в следобеда на 23 април 1958 г.), извед-
нъж в небето се появил странен обект с 
форма на камбана. Следващият момент, 
който изплува в съзнанието на младежа, 
е как се скита по улиците на украинската 
столица (в наше време), а градът изглеж-
дал променен до неузнаваемост за него.

След срещата с пришълеца озадаче-
ният психиатър, който бил и любител 
фотограф, се заема да провери фотоапа-
рата и филмовата лента в него. Още от 
пръв поглед разпознава стария модел 
на апарата, който отдавна бил излязъл 
от употреба, а да се прояви лентата му 
се оказва истинско предизвикателство. 
Когато все пак успява да го направи, се 
потвърждава, че филмът е произведен 
през 1958 година, а запечатаните на 
него кадри, както се виждало и с просто 
око, наистина са направени преди бли-
зо 50 години. Сред тях имало снимки на 
Пономаренко, който изглеждал по съ-
щия начин като сега, фотоси на негова-
та приятелка Валентина, а на последния 

заснет негатив се виждал неидентифи-
цираният

летящ обект с форма 
на камбана -

точно такъв, какъвто го бил описал по-
рано Пономаренко.

„Ситуацията не беше никак лесна – 
спомня си Крутиков. – Имах пациент, 
който твърдеше, че идва от миналото, а 
аз като психиатър трябваше да опреде-
ля диагноза и да му предпиша лечение. 
И изведнъж намирам доказателство за 
неговия разказ.“

През това време Пономаренко бил на-
станен в психиатричната клиника, къде-
то практикувал Крутиков. Незнайно как, 
в един момент той изчезнал безследно 
от помещението, в което се намирал, ма-
кар че то било под постоянно наблюде-
ние, заключено, а всички прозорци били 
затворени и добре подковани с железни 
решетки. Място, от което е на практика 
е невъзможно да избягаш, поне не и по 

стандартните за това начини. На органи-
те на реда било разпоредено да аресту-
ват беглеца, щом го открият, но повтор-
ното му задържане така и никога не се 
осъществило.

Странният случай на Сергей Понома-
ренко така и не бил отразен в медиите 
и поне в онзи момент останал скрит от 
очите и знанието на хората. За щастие, 
не задълго. Павел Крутиков решава да 
покаже пред света запис от разговора, 
проведен между него и въпросния мъж, 
който твърдял, че е пристигнал от ми-
налото в нашия свят. Достоверността на 
този запис не е официално потвърдена, 
но лекарят залага името и кариерата си, 
разкривайки го пред обществото.

Крутиков стига и по-далеч, той оти-
ва на адреса, на който е открит Понома-
ренко, и вижда 9-етажния блок, който 
впечатлил пътешественика във време-
то. Психиатърът едва не припаднал, ко-
гато открива там дамата от черно-бели-
те фотографии на своя странен пациент 

- Валентина. С единствената разлика, че 
в момента на срещата им тя вече е 74-го-
дишна, има внуци, а отпечатъкът от из-
миналите години ясно се е откопирал 
върху лицето й. Тя потвърждава пред 
смаяния поглед на психиатъра, че пре-
ди близо 50 години Сергей Пономаренко

действително е изчезнал 
мистериозно

за около седмица. След това се завър-
нал, но отказвал да говори за преживя-
ното от него през това време. Разказва 
още, че след завръщането си Сергей дал 
няколко странни интервюта за радиото, 
в които говорел за чудати неща, за кои-
то твърдял, че ще се появят на бял свят 
в бъдещето.

Твърденията на Валентина се по-
твърждават от аудиозапис, направен 
през 1960 г. В него Сергей Пономаренко 
обяснява как след време ще приготвя-
ме храната си мигновено „с помощта на 
печка, приличаща на преносима кутия“. 
Включваш я в мрежата, после пускаш 
таймера и обядът ти е готов за 2 минути, 
продължава Пономаренко. А водещата 
изумено пита: „Таймер? Какво е това?“ 

„Когато видях микровълновата – раз-
казва Валентина – аз си спомних за него. 
Той отдавна знаеше за това.“ 

Пономаренко разказва в своите ин-
тервюта и за други бъдещи технологич-
ни достижения. Сред тях - създаването 
на апарат за изкуствено сърце, за ка-
къвто по онова време никой не си бил и 
помислял. Както и за появата на мобил-
ните безжични телефони. Той често из-
ползвал термини, характерни за нашето 
време, които били напълно непознати 
за съвременниците му. 

Според разказа на Валентина на 45-го-
дишна възраст Сергей Пономаренко от-
ново изчезва мистериозно. Този път за-
винаги.

От 1932 г. в 2006-та: Историята 
на пътешественика във времето
XИстина или лъжа, този разказ между миналото и настоящето ще ви впечатли

Сергей с неговата Валентина
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- Ами... Аз такова... Ааа... Ще настъпя 
бабичката.

Изпитващият:
- Спирачките ще настъпиш, колега, 

спирачките!

  
Шофьор чака на червен светофар. 

Ромка с дете на ръце чука по стъклото:
- Ше даваш два лева за детето?
Шофьорът й дава.
След малко тя пак чука.
- К'во искаш? Нали ти дадох два лева?
- Епа, земи детето, де...

  
Отива един тираджия в публичен дом 

и пита едно от момичетата:
- Какво си готова да направиш за 50 

евро?
- Всичко, миличък!
- Е, бягай тогава да разтовариш тира!

  
Мъж учи жена си да кара кола:
- Като видиш червено - изчакай. Като 

видиш зелено - карай. А като ме видиш 
да пребледнявам - веднага натискай 
спирачките!

  
Катаджията:
- Защо минахте на червено?
Пияният шофьор:
- Защото от бялото получавам кисе-

лини.

  
Една дама, млада шофьорка, спира 

колата на светофара. Светва зелено-
то, но колата й загасва и когато отново 
запалва, отново е червено. Това така я 
притeснило, че когато отново е зелено, 
тя пак не може да запали колата и отзад 
започнали да бибипкат. Когато за трети 
път тя чака зелено, дежурният полицай 
идва при нея и с усмивка казва:

- За съжаление това са единствените 
цветове, които предлагаме днес, госпо-
жо.

  
Самолет попада в буря над Тихия оке-

ан. Капитанът се обръща към 
пътниците по високоговори-
теля:

- Дами и господа, моля, за-
тегнете коланите! Нашият са-
молет има авария. Загуби-
хме и четирите двигателя и 
сега се опитваме да се при-
водним в океана с възможно 
най-малко сътресения. Умо-
лявам ви да не изпадате в па-
ника. Всичко ще бъде наред.

Един от пътниците се раз-
крещява:

- Стюардесааааааа... стюардесааааа-
ааа! Там, където ще се приводняваме, 
има ли акули?

- Боя се, че има, господине…. Но вие 
не се вълнувайте. В джобчето на спаси-
телната жилетка има флакон с течност 
против акули. Моля, всички да намажат 
ръцете и лицето си с нея, а също и от-
критите части на тялото.

- И какво? Акулите няма да ме ядат 
ли?

- Не, ще ви ядат, обаче с огромно от-
вращение...

  
Шофьор на ТИР се пенсионирал. Ми-

нало 1 месец, откакто спрял да пътува. 
Жена му споделя с приятелка:

- Миме, ще се развеждам с Шишо...
- Как така, толкова години заедно и ти 

точно сега, 1 месец след пенсиониране-
то му?

А жената казала:
- Всичко преодолях. Сложихме и гума 

в тоалетната да пикае на нея, но ми ом-
ръзна всяка сутрин, като се събуди, да 
ми удря по един цигански шамар и да 
ми вика: „Слизай от кабината“.

  
На нерегулирано кръстовище са се 

блъснали BMW последен модел и джип 
„Чероки". Шофьорите и пътниците са 
се отървали само с леки огнестрелни 
рани.

  
Eдинственият чакащ гражданин на 

автобусната спирка подхвърля на шо-

фьора на спрелия автобус:
- Вашият Ноев ковчег окомплектован 

ли е?
Шофьорът отговаря:
- Липсва ни само едно говедо. Ще се 

качите ли?

  
- Какво е 90-60-90?
- Шофиране в града, с преминаване 

край катаджия...

  
Катаджия пита таксиметров шофьор:
- Господине, защо блъснахте колата 

на дамата пред вас?
- Тя ме заблуди. Даде ляв мигач и, 

представете си, зави наляво!

  
Седят си двама приятели на брега на 

реката и ловят риба.
По едно време единият казва:
- Слушай, Иване, знам, че спиш с жена 

ми. Това не е хубаво!
Другият отговаря:
- Това пък вашето семейство не мога 

да ви разбера. Жена ти вика – хубаво е, 
ти викаш – не е хубаво…

  
Кулата:
- Височина и местоположение?
Пилот:
- Метър и седемдесет и осем. Стоя от 

дясната страна на кабината.

  
Kъм лeтищeтo ce пpиближaвa 

caмoлeт, кoйтo ce гoтви дa кaцнe cъc 
зaдницaтa нaпpeд. Ha кyлaтa пaникa:

- Пoлeт 239, кaквo cтaвa?!?
Mълчaниe. Пaк питaт:
- Пъpви пилoт, oтгoвopeтe!
- Пъpвият пилoт e пиян, xлъц…
- Bтopи пилoт, oтгoвopeтe!
- Bтopият пилoт e пиян, xлъц…
- Щypмaн, oтгoвopeтe!
- Щypмaнът e пиян, xлъц…
- A кoй гoвopи?
- Aвтoпилoтът, xлъц…

  
- Подариха ми талисман, който при-

влича парите. Окачих го на предното 
стъкло. На другия ден в колата влетя ав-
томобил инкасо.

  
Жена на средна възраст се кара на 

таксиметров шофьор:
- Не може ли да карате по-внимател-

но? Вкъщи ме чакат осем деца!
Шофьорът, без да се обърне:
- И вие ми говорите, че трябва да вни-

мавам...?

  
- Плати ли гражданската отговорност?
- Платих я.
- А къде ще прекараш празниците?
- В колата...

  
София. Мъгла. Фаровете ми мъждукат 

и карам плътно зад едно опелче с ярки 
стопове. В един момент той набива рязко 
спирачките и едва не се блъскам в него. 
Отварям вратата и викам ядосано:

- Що спираш така рязко, бе льохман?
- Ми влязох си в гаража...

  
Седя си в колата и мълча. Катаджия-

та зяпа в документите за 16-ти път и той 
мълчи. По едно време не издържа:

- И к'во предлагаш да правим сега?
Викам:
- Ако искаш да се оженим...

  
Аз да питам, това бентлито, надеждна 

кола ли е... Гледам, че не ги карат много, 
а ми харесва...

  
- Кой път да поема? - попитах аз.
- Този, който ще те отведе най-далеч! - 

отговори той.
- Я не ми пробутвай цитати от Паулу 

Коелю, ами кажи как да изляза на около-
връстното!

  
- Карам „Мерцедес“ за 300 000 евро и 

мацките си плащат, за да ги возя. (Пешо, 
52 години, шофьор на автобус)

  
В пътнически самолет стюардесата 

съобщава:
- Уважаеми пътници, моля, седнете на 

местата си и закопчайте коланите!
Всички, много притеснени, се подчи-

няват. Командирът на самолета става от 
своето място, мърморейки:

- Уф! Най-после тоалетната е свобод-
на!

  
Трима се возят на мотор. Спира ги ка-

таджия:
- Как не ви е срам да се возите на две 

седалки трима?
Онези:
- Трима? Мамка му! Кольо е изпад-

нал...!

  
Из автофорумите:
- Вкарва ми вода в багажника. Какво 

да правя?
- Пусни рибки...

  
- Госпожо, повярвайте ми, не съм 

пиян, вие наистина сте много красива!
- Каква госпожа, бе, аз съм катаджия!

  
На изпит по кормуване. Изпитващият:
- Както си караш, пред теб изскачат 

бабичка и младо момиче, нямаш време 
за реакция и трябва да настъпиш една 
от двете. Коя ще настъпиш?

Курсистът:

Виц в снимка

Полицай спира кола с 

весела компания вътре:

- Добър вечер, проверка 

за алкохол.

- Няяямааа!! Изпихме го! 

Мама е във Фейсбук
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
20 - 26 май 2020 г.

ОВЕН
Някои от вас ще изхар-
чат голяма сума пари, ку-
пувайки си нещо скъпо и 
не дотам полезно, дока-

то други ще променят визията или приче-
ската си. Периодът не е подходящ за заку-
пуване на луксозни продукти за дома. Ще 
сте изключително комуникативни и общи-
телни и не е изключено да получите инте-
ресни новини или съобщения,които ще ви 
предложат някакво новo начало.

РАК
По всяка вероятност ще из-
ползвате началото на пе-
риода за социални контак-
ти или обществени изяви. 

Възможно е да срещнете правилните хора, 
които впоследствие под една или друга 
форма ще са ви полезни със съвет или пре-
поръка. Възможно е да попътувате и да раз-
ширите мирогледа си. Рискувате да про-
пуснете важен детайл в нов бизнес проект, 
който може да ви върне назад в работата ви.

ВЕЗНИ
Ще сте изключително фик-
сирани върху финансово-
то ви състояние и ще сте 
много прагматични. Няма 

да сте склонни да хабите усилията си на 
вятъра и да не виждате реален резултат от 
действията си. Ще търсите подобаващото 
ви се възнаграждение и ще гоните печал-
ба. Много е вероятно да се натъкнете на 
интересни хора, които да ви обогатят и да 
разширят мирогледа ви.

КОЗИРОГ
Няма да ви се занимава с 
обществени дела или со-
циални събития и ще се 
нуждаете най-вече от до-

машен уют и подкрепа от страна на най-
близките ви хора. Много вероятно е да 
направите успешна сделка или печелив-
ша инвестиция, както и да стартирате ва-
жни за вас бизнес отношения. В работата 
ще срещнете хора, които да ви помогнат 
да реализирате важен за вас бизнес план. 

ТЕЛЕЦ
Важно е да се постараете 
да сте максимално адап-
тивни, за да виждате по-
ложителното от ситуации-

те, в които попадате, и да се възползвате 
на максимум от предоставящите ви се въз-
можности. Не е изключено да припече-
лите допълнителни средства, с които да 
се поглезите. По всяка вероятност ще сте 
доста отнесени и мечтателни. Добре е да 
намерите време за почивка.

ЛЪВ
Ще обогатите гардероба си 
и ще промените визията си, 
подлагайки се на различ-
ни козметични процедури 

или манипулации. В работата нещата ще ви 
се получават по план и с правилното за вас 
темпо. От известно време търсите специа-
лист за дадена дейност. Човекът, който ви е 
нужен, е в близкото ви обкръжение, нужно 
е само да се огледате. Прекарайте повече 
време с най-близките си хора.

СКОРПИОН
Очаква ви един успешен 
в любовен план пери-
од. Много е вероятно до-
скорошен флирт да се за-

дълбочи и да прерасне в нещо сериозно. 
Интуицията ви няма да ви подведе. Ако 
усещате неприятности, се постарайте да 
не се вълнувате прекалено. Не е изклю-
чено да решите да обърнете внимание 
на здравето си, като започнете нов спорт, 
промените или подобрите визията си.

ВОДОЛЕЙ
Много от вас ще съумеят 
да постигнат завиден на-
предък по лична инициа-
тива – това съвсем скоро 

ще ви донесе и значителни ползи от дело-
ви и от материален характер. Навярно при-
ходите ви чувствително ще се увеличат. Ще 
имате достатъчно добри условия да разши-
рите социалните си контакти, което ще ви 
даде отлични шансове за бъдещо развитие 
в лично и в професионално отношение. 

БЛИЗНАЦИ
Ще сте много ангажира-
ни със служебни въпро-
си. Внимавайте, за да не 
допуснете важни греш-

ки, които после дълго да оправяте. Ще сте 
много по-ефективни и по всяка вероят-
ност ще постигнете значителни успехи с 
нещата, с които се захващате. Не е изклю-
чено да успеете да започнете важен за вас 
проект, който впоследствие да ви донесе 
голяма печалба. 

ДЕВА
Ще сте изключително ко-
муникативни и общител-
ни. Много е вероятно да 
получите интересни дос-

тавки, обаждания или съобщения, както 
и да предприемете кратки пътувания. Не 
е изключено да ви се наложи да трупа-
те нови знания и да черпите информация 
от различни източници, с цел доказване в 
службата или вътрешно обогатяване. До-
бре е да не се претоварвате.

СТРЕЛЕЦ
Ще сте в услуга на други-
те. Добре е, докато се раз-
давате и оказвате помощ 
на близки или неособено 

познати ви хора, да внимавате да не пре-
дизвикате ревност у партньора. При всич-
ки случаи е важно да му обърнете доста-
тъчно внимание и да го поглезите, за да не 
се почувства пренебрегнат. Възможно е да 
ви изникнат семейни ангажименти или ра-
бота покрай дома. 

РИБИ
Залагайте на дейности, 
които ще ви помагат да 
разтоварите пълноценно 
напрежението, натрупано 

през изминалите дни. Отделете достатъчно 
време за спортни занимания. Избягвайте 
затворените пространства, не се усамотя-
вайте. Бъдете последователни в изисква-
нията си към най-малките членове на се-
мейството си. Погрижете се да посветите 
достатъчно време на пълноценен отдих.

http://www.prospectlicensing.com/
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М
ощност от над 1000 кон-
ски сили, скорости от 
над 320 км/ч, че дори и 
до 480 км/ч, и футурис-
тичен дизайн! Това са но-

вите суперколи, които едни от най-го-
лемите производители на автомобили 
в света се готвят да извадят на пазара в 
следващите три години.

От Motor направиха подборка на най-
очакваните спортни автомобили и су-
перколи, които ще се появят скоро.

Aston Martin Vanquish
Aston Martin Valkyrie с мощност 1000 

коня ще получи по-малко братче, за ко-
гото се твърди, че е наречено Vanquish. 
Британците планират нов спортен авто-
мобил със средно разположен и елек-
тронно подсилен V8, механична ско-
ростна кутия и едно от класическите 
имена на бранда. Новият модел ще се 
появи през 2022 година.

Dodge Challenger ACR
По някакъв начин Dodge Challenger е 

имунизиран към времето. Това шаси от 
над 10 г. все още се продава добре, пове-
че от сегашното поколение на Chevrolet 
Camaro и почти колкото Ford Mustang. 
След успеха на драг титани като Hellcat 
и Demon, твърди се, че нова версия на 

Challenger може да се появи до края на 
годината, вероятно като модел от 2021-
а. Освен това изцяло нов Challenger ве-
роятно ще излезе на пазара най-рано 
през 2023 г.

Ново поколение 
Nissan 370Z

Настоящият 370Z е на пазара от 2009 
г. Макар Nissan да не потвърди директ-
но за негов наследник, компанията из-
ненада света през октомври 2019 г., 
като заяви да „очакваме нещо скоро“ по 
отношение на спортната кола. Няколко 
дни по-късно на „Нюрбургринг“ бе забе-
лязано тестово муле на 370Z, която ве-
роятно изпробваше нов мотор. Твърде-
ше се, че двигателят е редови „шестак“, 
после се заговори за ръчни скорости и 
ретро дизайн, а съвсем наскоро - за V6 с 
двойно турбо и мощност до 400 к.с. Из-
цяло новият Z вероятно ще излезе през 
2022 година.

Toyota 86
Това е едно от най-добрите достъп-

ни спортни купета на пазара. Задава се 
обаче второто поколение на този съв-
местно разработван автомобил, след 
като Toyota и Subaru потвърдиха парт-
ньорството си през септември 2019 г. 
Според главния инженер Тецуя Тадей 
моделът ще е дори по-добър от голе-
мия, разработен от BMW-Toyota Supra. 
Под капака новият 2,4-литров 4-цилин-
дров турбо двигател тип „боксер“ (може 

би дарен от кросоувъра Ascent) ще за-
мени сегашния 2,0-литров „боксер“ и 
ще увеличи мощността до около 260 
коня.

Mazda RX-9
Очаквана колкото и новата Toyota 

Supra, според слуховете се задава нова 
Mazda RX-9. Компанията иска това да 
се случи, но всъщност реализиране-
то на тази цел не е толкова лесно. Спо-
ред твърдения от 2019 г. Mazda обмисля 
възраждане на ротационния двигател, 
но по-скорошни информации сочат 
друго. Рендерът тук използва за база 
концепта RX-Vision, но заема детайли от 
останалата част от гамата на японската 
компания.

Ново поколение 
Nissan GT-R

Nissan актуализира модела преди над 
10 години. Компанията обаче твърди, че 
трябва да „пазим вяра“ в бъдещето на 
Godzilla. Макар че може да не изглежда 
точно като колата, изобразена тук, R36 
определено трябва да сподели някои от 
нейните детайли. Очакваме версия на 
настоящия V6 туин-турбо двигателя и в 
новото поколение (и противно на досе-
гашните твърдения, вероятно няма да е 
хибрид) и знаем, че Nissan иска R36 да 
бъде „най-бързият супер спортен авто-
мобил в света". Може обаче да почакаме 
малко. Nissan бе посочил, че настоящото 
поколение може да бъде изпратено чак 
през 2027 г.

Subaru WRX STI
За щастие, до края на 2020 г. Subaru 

трябва да има изцяло нова платфор-
ма за своите спортни седани WRX и STI. 

Този рендър взима детайли от концеп-
та Viziv Performance STI, особено еле-
гантните фарове и агресивната зееща 
решетка. И изглежда по-остро. По отно-
шение на мощността новият STI би тряб-
вало да има над 400 конски сили от тур-
бокомпресорния 2,4-литров двигател 
тип „боксер“

Tesla Roadster
Tesla твърди, че следващото поколе-

ние на Roadster ще бъде „подходящо 
оръжие“, когато излезе на пазара, най-
вероятно в края на 2020 г. Както видя-
хме от концепта през ноември, серий-
ният модел би трябвало да има някои 
от същите спецификации. Tesla обеща-
ва пробег от 1000 км и възможност за 
спринт до 60 мили в час (96 километра в 
час) за по-малко от две секунди.

Aston Martin Valkyrie
Valkyrie е първият опит на британска-

та марка за хиперавтомобил със средно 
разположен двигател, пълен с вдъхно-
вени от Формула 1 технологии покрай 
партньорството й с Red Bull Racing. V12 
на Valkyrie използва ноу-хау от Rimac за 
1160 конски сили и 11 100 об/мин. По-
ради това не е изненада, че Aston Martin 
обмисляше да закара Valkyrie за учас-
тие в „24-те часа на Льо Ман". В крайна 
сметка обаче се отказа от този план. В 
момента автомобилът се тества на об-
ществените пътища преди датата на 
продажба за всички 150 бройки по-къс-
но тази година

Hennessey Venom F5
Когато стане дума за модифици-

рани Chevrolet Camaro или Corvette, 
Hennessey е познато име. Когато неща-
та опрат до оригинални продукти оба-
че, опитът на компанията не е толкова 
доказан. Разработването на дългоочак-
вания Venom F5 е бавно, но тестовете 
на прототипите са в ход. 6,6-литровият 
туин-турбо V8 е настроен и готов, разви 
1817 конски сили на диностенда, а ша-
сито е уж по-твърдо от Bugatti Chiron. 
Намъкването на всичко това в шаси, 
което би трябвало да развие 480 км/ч, 
е друга работа. F5 се очаква в завършен 
вид до края на годината.

XГолемите производители на автомобили се 
готвят да ги извадят на пазара до три години

10 суперколи, които 
пристигат скоро

Aston Martin Vanquish 

Nissan GT-R 

Nissan 370Z 

Hennessey Venom 
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РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа 
за CDL CLASS A Driver. 50% drop and hook. 
Regular accounts. 55c/mile. Прибиране все-
ки уикенд. Богат избор на акаунти. Тръгване 
с натоварено ремарке от Чикаго. Възмож-
ности за избор на регион - South to Texas, 
Midwest, West, East. Заплащане на седмица. 
2244366441 №17566

COMPANY DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Small Trucking 
company is Hiring company drivers. 2019 
Volvo truck and 2020 dry van. Good pay . for 
more info call 773-580-4032 №17552

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch от Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки Петък! *Карти с Нама-
ление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17472

Chicago + suburbs
OWNERS & DRIVERS, 
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 товари! 
*Direct Deposit всеки Петък! *Карти с Нама-
ление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17617
NETWORK TECHNICIAN, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, ESAH Inc is 
looking to hire a Network Technician with prior 
experience working with complex networks. 
The Network  Technician will work with our 
Wired Cisco Tunnel Network. Call 8472021249 
ext.311 or email:recruiter@europeanservice.
org 8473270224 №17618
CDL DRIVER ZA OTR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver za OTR. Po vazmojnost s chist record i 
pone 6 mes. opit. Haz Mat e plus. Volvo truck, 
I shift. Shte ste dovolni ot zaplashtaneto i 
rabotata s nas. Cell 224-659-1690 №17619
КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние 
сме малка транспортна компания.Търсим 
шофъори и собственици на камиони,с кои-
то да работим,без напрежение,с уважение! 
Нашата компания е основана от собственик 
на камион,който знае и разбира нуждите 
на шофъорите си! За повече инфо 850-460-
4949 Даниел,приказки от 1001 нощ не пред-
лагаме! 8504604949 №17623
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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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 №17500РАБОТНИЦИ 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

DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking 
company is Hiring Dispatcher for its o�  ce in 
Lake Zurich. Position requires good English, 
great computer skills, excellent customer 
service. For more info Call 773-580-4032 
№17627
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 задължите-
лен, но е препоръчителен. Много добро за-
плащане. 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, Професиона-
лист с опит и без нарушения. Каране и по-
чивка- по договаряне. Започване веднага. 
Само за най-добрите водачи! 7734128280 
№17611
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, Здравейте 
колеги,търся нормален човек който си тър-
си нормална работа с нормален диспеч от 
България,над 10 год. опит.За повече инф. 
312-730-8025 №17575

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
sho� or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА!, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здра-
вейте! Ние сме малка транспортна 
компания.Търсим шофьори и соб-
ственици на камиони, с които да ра-
ботим, без напрежение, с уважение! 
Нашата компания е основана от 
собственик на камион, който знае 
и разбира нуждите на шофьорите 
си! За повече информация 850-460-
4949 Даниел, приказки от 1001 нощ 
не предлагаме! №17624 
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REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Hiring Regional 
and OTR , CDL drivers.Need min of a 3 years of 
experience and good record. For more info call 
773-580-4032 №17538
TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 2017 
Great Dane for rent. Good condition , new 
tires. Tel: 224 409 4035 2244094035 №17533
SAFETY TRUCKING COMP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим да 
наемем човек с опит като сейфти. Транс-
портна компания в Палатайн. Много добри 
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 шофьор-
ск книжкa, минимален английски и вазмож-
ност да вдига 50 паунда. За повече инфор-
мация 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, Транспортна 
фирма търси мейнтененс за около 60+ ка-
миона. Опит в сервиз или подобна позиция 
е задължителен. 360.970.6448 №17215
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме кон-
трактори за DRY VAN over the road.Ние сме 
малка компания,с повече от 8 години опит.
Ако търсите професионален диспеч и лоял-
но отношение,не се колебайте да ни се оба-
дите.Ние знаем че на пътя е трудно от личен 
опит! Леките и платени товари са наш прио-
ритет.За тези които имат опит и могат да си 
букват сами товарите,имаме СПЕЦИАЛЕН 
ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спираме ESCROW !!! 
За повече информация, моля обадете се на 
тел.: 7737325718 или 8474667421. Благода-
ря! №17511
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно тър-
ся 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 отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17074

OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен 
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-
мата 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 ра-
ботници почасово - здрави българи. Шо-
фьорска книжка е в голям плюс. Нередовен 
график през седмицата и често работа в съ-
ботите. 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
ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофиори на камиони за 
Team работа с Fedex и ESTES. Необходимо 
е шофиорите да имат Double, Triple, Hazmat 
. Средно мили на седмица около 6000-
7000мили .Коректни отношение и директен 
депозит само след седмица работа. За пове-
че подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17629
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрак-
тор. С добър опит и без нарушения. Уйкенд- 
вкъщи. Паркинг в Des Plaines.Специално 
отношение! Позвънете сега! 7734128280 
№17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания 
набира шофиори на камиони Single and 
Team c FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо е шо-
фиорите да имат Double and Triple. Възмож-
ност за почивка през Уикендите . Коректни 
отношение ,директен депозит само след 
седмица работа . За повече подробности 
и информация звъннете на 773-747-0875 
№17585
HAZMAT, REEFER/DRY, 
Цена US$ 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 Флорида. 
2396416441 №17517
WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 
0.55 cents per mile with 2 years of experience 
clean record and owner operators $5000 to 
$8000 gross weekly call us for more info.Come 
to work with our family team. 9415869366 
№16609

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън.Информация на телефон 7739712024 
№17628
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся работа 
имам hazmat 1.7 месеца опит интересувам 
се от 350 на ден за ресет ще го договорим 
2245512615 №17562
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na 773-712-3757. №17568
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma onlne.Priemam predlojeniq na e-mail 
VsslPvlv@comcast.net ili text na telefon 773-
712-3757. №17557

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 работа. 
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
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената: газ, ток, интернет. 
За контакт: 7732091813 №17621
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената ($500): газ, ток, ин-
тернет. За контакт: 7732091813 №17622
FOR RENT, 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, 2 
bedrooms 1.5 bathrooms apartment for RENT 
in ELK GROVE VILLAGE available June 1st. 
Remodeled baths, freshly painted, second 
� oor, balcony overlooking courtyard. For more 
info call 773 719 8080 or 773 996 8900 №17630
2 БЕДРООМ ЕДНА БАНЯ, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, Около 
1000 sq.f.Нови уреди.Централен климатик.
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 $420. S polzvane 
na kuhnia. Super lokacia blizo do Malincho. 
Vsichko vklucheno. 3475894266 №17610
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Двустаен апар-
тамент в Palatine, с балкон, камина, совстве-
ни места за паркинг, и идеална локация. Из-
годно! 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 $420, с включени пералня, су-
шилня и интернет. (224-717-9656 ) №17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под 
наем апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington 
Heights ZIP 60005. тел: 847 630 8884 №17584
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем в Des Plaines. Супер локация 
близо до Малинчо. С ползване на кухня. 
Тел.: 3475894266 №17588
СТАЯ ПОД НАЕМ-MOUNT, 
Цена US$ 550, Зипкод 60056, Здравейте, тър-
ся съквартирантка за двустаен апартамент 
в Mount Prospect-$550.При интерес, звън-
нете на 224-266-4691, Мария 2242664691 
№17590
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 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

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

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

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60070, Голяма стая за 
1 или 2 души, в Prospect Heights добра лока-
ция близо до магазини и магистрали, парко 
място, изгодно! 8472192272 8472192272 
№17559
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60038, Стая от двуста-
ен апартамент в Palatine, с балкон, собстве-
но парко място, идеална локация, изгодно! 
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 вклю-
чени 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, $1985, Meto 
7732160654 №17008
СТАЯ , 
Цена US$  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
КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна 
диагностика на автомобили след 2000год./
OBD ll букса/ При проблеми с автомобила 
: свети чека ,свети друга лампа на таблото 
,проблеми с автомата ,с двигателя ,електр. 
проблеми и всичко свързано с електрони-
ката на автомобила. Пон- Петък след 18.00...
Съб- Неделя от 10- 15.00 може и на място 
2242545644 №17620
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS , MiniDV видео касети на DVD. 
Трансфер на негативни филми в дигитални 
снимки. 630-456-1366 6304561366 №17626
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 техническо 
оборудване.. Предлага се камера и хидро 
джетинг. Професионални водопроводни ус-
луги. 2245957923 №17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нално решаване на канализационни про-
блеми. Разполагам с висок клас техническо 
оборудване.. Предлага се камера и хидро 
джетинг. Професионални водопроводни ус-
луги. 2245957923 №17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионал-
ни 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, Професионал-
ни 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. Намирам 
се във Фокс Ривер Гров. Биляна Николаева. 
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 имоти 
.Свържете се с мен ако имате нужда от бро-
кер с който да купите , продадете или нае-
мете имот Телефон за връзка : 6693504878 - 
Ivaylo Balabanov по всяко време 6693504878 
№17531
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, Професио-
нално почистване на канализация, кухнен-
ски мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-
563-6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апарта-
менти, къщи, офиси, антики, пиана, хоис-
тинг. 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 късмет 
идва в определени дни. Ще ги намерите на 
www.astrohit.net Добрият късмет идва по-
често. 359889284567 №17542

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за 
гледане на момиченце на 18 месеца в Mt 
Prospect. За повече информация обадете се 
на 248-946-9185. №17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВА FREIGHTLINER, 
Цена US$  , Зипкод 24700, Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 for sale. 
Engine- Detroit DD15, 14.8L, 455HP.
Double sleeper. ODO: 570k Miles. По-
чистени DPF филтри на 400к мили. 
Нов компресор, нов стартер, нов 
резервоар за антифриз. Чисто нови 
гуми Мишелин и нови амортисьори. 
Сменени ремъци, ролки и масла. 
2244366441 №17631 

VOLVO VNL670, 
Цена US$, Зипкод 60074, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles Good condition!Ready to 
work!Price negotiable!Motivated seller! Call 
Georgi 773-691-6397 №17582
2015 CASCADIA EVOL, 
Цена US$  , Зипкод 1, Freightliner Cascadia 
Evolution 2015 for sale. Engine- Detroit DD15. 
ODO: 563k Miles. Отлично състояние. Сме-
нени ремъци, ролки, компресор, резер-
воари, масла. Без забележки! Обслужен 
на 500к мили. Почистени DPF филтри. DPF 
системата работи безпроблемно. Покрива 
по 3к мили седмично. Цена по договаряне 
2244366441 №17560
2007 VOLVO, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , 2007 VOLVO 
VNL, 10 скорости, ръчка - $10,000 2015 Great 
Dean Trailer-$18,000 В отлично състояние са 
и в момента работят! 630-449-8838 - Кръстю 
№17589
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 с възможност за за-
купуване. Може и на Разсрочено плащане. 
Камионът е в отлично състояние. ODO: 560к 
Miles. Обслужен на 500к мили. Почистени 
DPF филтри. В момента се движи по 3 Хил. 
Мили седмично. 2244366441 №17565
TERMO KING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , TERMO KING-UNIT 
2010 - UTILITY TRAILER 53/102-2007 YEAR 
$7,000 6308475936 8475534122 №17505
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 
7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам 
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, Продавам 
2008 Volvo VNL, D12 двигател, много добро 
състояние. Чисто нови, съединител, спи-
рачки, водна помпа. Камиона е в движение, 
1 250 000мл. Цена 12500$, цената може да се 
коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам 
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, отлично състоя-
ние 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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Л
егенди и история. На подстъ-
па към града три каменни 
воина са застанали на вечна 
стража. В скалата срещу тях е 
издълбана дата: 1280 г., а под 

нея лъв – символ на сила и мощ.
Така старият град посреща своите гос-

ти, готов да им разкаже минало и на-
стояще. Те ще спрат очаровани на пло-
щада, потънал в здравец и чемшири. 
Ще се поклонят на плеядата български 
възрожденци, служили на отечеството 
с пушка и перо, в музея на котленските 
възрожденци. След това ще се потопят 
в атмосферата на старокотленския дом 
от XVIII–XIX век в Етнографския музей, а 
в Галатанското училище красиви тъкани, 
пищна женска носия, сребърни и златни 
украшения ще разкрият бита и душев-
ността на котленката – изкусна тъкачка 
на килими и халища.

Наричат Котел „град легенда“, „люлка 
на Възраждането“, „град история“. Коре-
нът котленски е дух силен, балкански. 
Дъхът секва, когато трябва да избро-
им исполините, родили се в това малко 
българско гнездо: Софроний Врачански 
– най-видният представител на Котлен-
ската книжовна школа, д-р Петър Берон 
– автор на първия български „Рибен бук-
вар“ и учен, оставил огромно творчест-
во на пет чужди езика; Неофит Бозве-
ли – организатор и водач на борбата за 
независима българска църква, учител и 
просветител; Георги Раковски – идеолог 
на националноосвободителното движе-
ние; капитан Георги Мамарчев – извес-
тен революционер, борец за национал-
на независимост и носител на високи 
военни отличия; Стефан Богориди, Га-
враил Кръстевич, Атанас Гранитски и 
много, много още просветители, будите-
ли и революционери, крепили българ-

щината с перо и меч.
Тук в килийното училище е преспи-

вал Паисий и тук поп Стойко Владисла-
вов (Софроний) за първи път преписва 
„История славянобългарская“. Тук всеки 
камък и кът носят духа на светли имена 
и дати.

Стара легенда разказва 
за възникването на Котел

Високо в Стара планина, на един гла-
вен път, се намирало малко селце, на-
речено Новачка. Веднъж стадо коне от 
селото се изгубило. След дълго търсе-
не селяните открили животните да па-
сат кротко на място, известно днес като 
„Изворова поляна“. Удивени от неверо-
ятната природа и бистра изворна вода и 
изтерзани от непрестанните нападения 
край пътя, жителите на с. Новачка реши-
ли да се заселят на новооткритото място 
и така се появил Котел.

Заживяло селото честито в долината, 
но ето че момите му, когато отивали за 
вода на изворите, започнали да изчез-
ват едва подир друга. Плъзнала мълва-
та, че змей завличал момите заедно с 
бакрачите им в изворните дълбини, и 
тогава нарекли кайнаците Рускина дуп-
ка, Радкина дупка и Йовкина дупка. За-
клинанието помогнало и момите се за-
държали в селото.

Турски регистър от 1586 г. съдържа 
най-ранните данни за града,

известен тогава 
като Казан Панару

През първите векове на османското 
владичество Котел е населен предим-
но от дервенджии - охранявали са про-
ходите в Балкана, и джелепи - търговци 
на добитък. Градът се замогва и разраст-
ва благодарение находчивостта и тру-
долюбието на жителите му, които разви-
ват множество занаяти. Основно тук са 
преработвали вълна, която превръщали 
в невероятно пъстри и красиви шаяци, 
черги, губери и най-вече в прочутите ко-
тленски килими. Договорите за снабдява-
не на турската армия осигурява известна 
автономност на селището. Този факт в до-
бавка към икономическия напредък през 
18–19 век, търговските договори и духов-
ната вяра на котленци превръщат Котел в 
център на българската култура и образо-
вание, на борбата за църковна независи-
мост и национално освобождение.

През 1812 г. тук е

открито първото 
светско училище

След Освобождението, през 1894 г., оп-
устошителен пожар унищожава по-голя-
мата част от града. Само покрайнините, 

наречени Галата, оцеляват и днес дават 
представа за възрожденския облик на 
селището.

Високи и трудно проходими ридове 
и пропасти обграждат града от всички 
страни. Край него се намират над 70 пе-
щери и множество карстови извори.

Селището не е само място с величест-
вена природа, свеж въздух и чисти пла-
нински води, но и важно културно-исто-
рическо средище.

Котел е град с красиви архитектурни 
образци от късното Възраждане и един 
от най-важните центрове на килимо-тъ-
каческото изкуство. Богатата история, 
възрожденската архитектура и красива-
та планинска околност привличат

в този живописен 
планински град

множество чуждестранни и български 
туристи.

Днес селището е известен климатичен 
курорт с множество запазени възрож-
денски сгради, голям природонаучен и 
eтнографски музеи, мавзолей на Г. С. Ра-
ковски и музей на възрожденците от Ко-
тленския край, илюстрирайки живота и 
дейността на над 200 национални герои. 
Тук се намира и първата гимназия за фол-
клорно пеене и инструментална музика 
„Филип Кутев“.

От скалните феномени най-голям ин-
терес представлява „Чаталкая“. Най-из-
вестни са втората по дължина пропастна 
пещера в България „Ледника“ с дължи-
на 103 м, „Субаттъ“ с дължина 58 м, къде-
то изчезват под земята водите на бистър 
планински поток, „Мъглявата пещера“, 
чийто вход е постоянно обвит в мъгла.

Някои от пещерите са свързани с ле-
генди и исторически събития, което ги 
прави още по-привлекателни и тайнстве-
ни. Например в местността, където се на-
мира пещерата „Кървава локва“, според 
легендите са избити голям брой Никиф-
орови войници. Пещерата „Раковски“ е 
наречена на името на Г. Раковски, кой-
то през 1854 г. започва да пише край нея 
книгата си „Горски пътник“. В „Четириде-
сетте корита“ според преданията са за-
ровени злато и скъпоценности.

Котел: Твърдината на българския 
дух е обвита с легенди и здравец
XТри каменни воина на Ивайло са застанали на вечна стража на входа на селището

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Експозицията на котленски килими се помещава в Галатанското училище, построено през 1812 г.
В музея към Пантеона е запазен Рибният буквар на д-р Петър 
Берон, както и сърцето на този невероятен човек.

Днес в квартал „Галата“ могат да се видят запазените стари възрожденски къщи.
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Бисквитена торта с шоколад

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Каравана. Абонати. Рибар. Сплит. Коз. Масур. Пасат. 
Зола. Тон. Немец . Хаван. Лав. Билет. Регент. Шефове. Акула. До. 
Руина. Опера. Шибои. Авенир. Рао. Лайно. Афти. Ринг. Пинд. Талер. 
Поети. Моника. Опция. Жетвари. Танго. Атене. Торти. Хисаря. Торти. 
Маане. Тим. Мила. Паяк. Брама. Низ. Крайник. Акел. Нар. Орли. 
Лимани. Палатаки. Нрави. Ат. Мрежи. Арана. Молиер. Терен. Дял. 
Ресници. Аналози. 

ОТВЕСНО: Бараташвили. Елиминатор. Рисове. Банат. Сизал. Ле. 
Табун. Фройд. Ваал. Рамис. Вар. Боуин. Матрак. Трен. Дар. Ниви. 
Оторея. Рокери. Пелена. Анин. Париж. На саме. Авали. Емайл. Ити. 
Псета. Ефект. Аянин. Галац. Контра атаки. Рара. Бит. Рупии. Нон. 
Кларен. Гот. Хелер. Погреб. Ивана. Загар. Ропот. Рамин. Сакове. 
Ариец. Итака. Толанд. Антим. Имена. Яз. Византология. Умалители. 

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

Шоколадът и бисквитките са от 
онези неща, който сякаш са 
били предназначени да съжи-

телстват заедно в десертите. Ако и вие 
сте луди по шоколада, това е специал-
но за вас - превкусен бисквитен слад-
киш - наслада за всички сетива.

200 г бисквити се мелят на дребни 
трохи. 80 г масло се разтопява и смесва 
с бисквитите.

Малка квадратна тавичка 20х20 см се 
покрива с хартия за печене. Бисквити-
те се слагат в тавата и се покриват с 1 

консерва кондензирано мляко.
Слагат се в затоплена фурна да се 

пекат на 170С за 30 мин. Изчаква се 10 
мин. Да изстине.

150 г черен шоколад се разтопява и 
смесва с 1 ч.л. олио. С него се залива 
тортата. По желание се поръсва с фи-
лирани бадеми или орехи. Оставя се в 
хладилник да стегне. Реже се на парче-
та и поднася.

Да ви е сладко!  

Телешко с грах

Задушено телешко месо, с домати, 
грах и червен пипер е много вкус-
но традиционно българско ястие.

Нарязваме 700-750 г телешко месо 
на няколко медальончета, които по-
соляваме и поръсваме с черен пипер. 
В тенджера с мазнина - смес от 5 с.л. 
олио и 15-20 г краве масло - слагаме 
телешкото, за да се запържи, докато се 
зачерви.

Нарязваме 1 глава кромид лук на 
ситно. Изваждаме месото и в съща-
та мазнина запържваме лука. Разтва-
ряме 2 с.л. доматено пюре в 1 кубче 
телешки бульон и го прибавяме към 
кромида. Поръсваме с 1-2 ч.л. сладък 

червен пипер и добавяме 500 мл те-
лешки бульон - 1 кубче телешки бу-
льон сме разтворили в 500 мл топла 
вода.

Прибавяме месото, посоляваме на 
вкус и след около 45 мин. телешкото 
трябва да е поомекнало.

Слагаме 900 г стерилизиран грах и 
нарязани на ситно 7-8 стръкчета ко-
пър и на дребно 2 домата. Доварява-
ме до готовност на грахта.

В 20 г затоплено масло разтваря-
ме 1 с.л. брашно. След като маслото с 
брашното са изстинали, с бульона от 
месото ги разреждаме и прибавяме в 
ястието. Ври още 2-3 мин.
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА

Л
ични данни, споразумение за 
поверителност, частна корес-
понденция и договори на де-
сетки знаменитости попадна-
ха в ръцете на хакери, които 

заплашват да им дадат публичност, ако не 
получат 21 милиона долара.

Данните са изтекли, след като сайтът 
на голяма адвокатска кантора в Ню Йорк, 
чиито услуги се използват от световноиз-
вестни личности от шоубизнеса, е бил ха-
кнат.

Адвокатско дружество Grubman Shire 
Meiselas & Sacks съобщи в свое прессъоб-
щение, че вътрешните му системи за дан-
ни са били пробити от хакери и е била от-
крадната информация за клиентите му, 
което

излага на риск 
голям брой знаменитости

Сред потърпевшите жертви на хаке-
рите са Лейди Гага, Барбара Стрейзанд, 
Приянка Чопра, Ники Минаж, Мери Джей 
Блайдж, Кристина Агилера, Дрейк, Марая 
Кери, Мадона, Брус Спрингстийн, Леброн 
Джеймс, Майк Тайсън, Род Стюарт, Робърт 
де Ниро, U2, Андрю Лойд Уебър, София 
Вергара и много други.

„Уведомили сме нашите клиенти и слу-
жители. Наехме световни експерти, които 
са специализирани в тази област, и рабо-
тим денонощно, за да разрешим тези въ-
проси“, казват от кантората пред Variety.

Седмица по-рано хакерска група обя-
ви, че е откраднала 756 гигабайта данни 
от адвокатската кантора на много лично-
сти от шоу бизнеса. Хакнатите документи 
включвали договори, лични имейли, спо-
разумения за неразкриване, телефонни 
номера и частна кореспонденция.

Според Global News хакерите искат 
21 милиона долара, за да не публикуват 
лични данни на звездите, представлява-
ни от Gruban Shire Meiselas & Sacks, пише 
webcafe. Не се съобщава дали адвокат-
ската кантора води преговори с хакерите, 
нито може да се твърди със сигурност да-
нните на кои от клиентите са застрашени.

Според фирмата за киберсигурност 
Emsisoft

зад атаката 
стои групата Revil

известна и като Sodinokibi. Тя е пуснала 
откъс от договор за турнето на Maдона 
през 2019 и 2020 г. „Madame X“ с концерт-
ната компания Live Nation като доказател-
ство, че действително е хакнала кантора-
та.

Групата публикувала и споразумение 
за поверителност на певицата Lizzo, както 
и документ на Кристина Агилера, свързан 
с хора, с които тя работи по музикалните 
си проекти.

„В подобни случаи е възможно престъ-
пниците да се опитат да изнудват за пари 
директно хората, чиято информация е за-
сегната, казва пред Global News Брет Ка-
лоу, анализатор на заплахите в Emsisoft. 
Той дава пример с откраднати данни на 
пластичен хирург, чиито пациенти са 
били заплашвани, че снимките им „преди 
и след“ ще бъдат публикувани, освен ако 
не платят.

„Koмпaниитe в тaзи пoзиция нямaт 
ocoбeнo дoбpи възмoжнocти зa изxoд oт 
cитyaциятa. Heплaщaнeтo нa иcкaното 
щe дoвeдe дo пyбликyвaнe нa инфopмa-
циятa, а плaщaнeтo пpocтo щe доведе до 
oбeщaниe oт пpecтъпницитe, като нико-
га не е сигypнo, че aтaкyвaщитe нямa дa 
пoиcкaт нoв откуп вeднaгa cлeд тoвa. Не е 
ясно и дали изoбщo щe въpнaт дaннитe и 
дали щe ги изтpият“, казва още експертът.

$21 млн. – цената на 
тайните на звездите
XДанни на куп знаменитости бяха хакнати, а хакерите 

заплашват да ги публикуват, ако не получат откуп

Мадона 

Робърт де Ниро 

Лейди Гага Барбара Стрейзанд 

U2 

Снимкa: Facebook

Снимкa: Facebook Снимкa: Facebook

Снимкa: Flickr

Снимкa: Facebook
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XДокато някои са загубили работата си, други са забогатели още повече

Да се къпеш в пари:  
Те забогатяха от Covid-19

Н
е е тайна, че някои хора на-
правиха големи пари по-
край кризата с коронавиру-
са. Категорично обаче сред 
тях не са нито шивачката на 

маски, нито аптекарят. Най-много спече-
лиха от кризата хората, които и преди 
това си бяха достатъчно богати.

Богатите стават 
все по-богати

Миналата седмица вашингтонският 
Институт за политически изследвания 
публикува последния си доклад за ми-
лиардерите по света. Присъствието в 
него на хора, за които ще стане въпрос 
по-долу, е доказателство за това, че бо-
гатите стават все по-богати, а бедните – 
все по-бедни, именно по време на кри-
зи като сегашната, пише Deutcshe Welle. 
Там се посочват хора, чието състояние 
е било внушително и преди кризата, но 
сега са станали толкова богати, че труд-
но вече успяват да преброят парите си.

В този списък фигурират например 
Джеф Безос, шеф на най-голямата в 
света платформа за онлайн продажби 
„Амазон“; милиардерът Джон Албърт 
Собрато, чийто бизнес е в сферата на не-
движимите имоти; основателят на при-
ложението за видеоконферентни раз-
говори „Zoom“ Ерик Юан; Джошуа Харис 
от „Apollo Global Management“, която се 
занимава с алтернативни инвестиции; 
медийният магнат Роко Комисо...

Добрите и лошите
Мнозина наблюдатели се опитват да 

правят диференциация между „добри-
те“ и „лошите“ печеливши от кризата с 
коронавируса. Например най-богатият 
човек на Сингапур – Ли Ситинг, съосно-
вател на фирма за медицинско оборуд-

ване, която произвежда и респиратори, 
е увеличил състоянието си с един мили-
ард долара само за месец.

Но какво да кажем за „Амазон“, кой-
то печели от това, че безброй магази-
ни са затворени заради ограничител-
ните мерки? Или пък за „Майкрософт“ и 
„Зуум“, които продават видеоконферен-
ции, възползвайки се от наложителната 
работа от вкъщи? Както и за тези, които 
търгуват с все по-скъпите недвижими 

имоти в Силициевата долина? Те не ра-
ботят за доброто на обществото, а само 
за собствената си печалба.

Не търсете справедливост
От средата на март насам към 50 ми-

лиона американци са загубили работа-
та си. Но състоянието на милиардерите 
в страната за същото време е нарасна-
ло с 10 процента, или с 282 милиарда до-
лара!

И ако нуждаещите се американци раз-
читат на еднократната помощ от 1200 
долара, 43 хиляди милионери зад Океа-
на (сред които е и президентът Доналд 
Тръмп и неговото семейство) получават 
данъчни облекчения за 70 милиарда до-
лара. Казано иначе: вместо по 1200 до-
лара, колкото получава обикновени-
ят човек, всеки един от тези богаташи 
може да разчита средно на 1,7 милиона 
долара.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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М
нозина твърдят, че спор-
тът калява. Той гради 
дисциплина, послуша-
ние и организация. Все 
качества, които са добре 

приети. Приети са обаче както за норма-
лен начин на живот, така и за престъпен. 
Вторият държи именно на тези качества. 
Именно и заради това се оказва, че едни 
от най-големите престъпници са точно 
спортисти. През годините твърдението 
се доказва.

Последният случай е от преди някол-
ко дни, след като двама

американски футболисти 
бяха арестувани

за въоръжен обир.
Играчите по американски футбол Ку-

интън Дънбар (Сиатъл Сийхоукс) и Де-
андре Бейкър (Ню Йорк Джайънтс), 
заедно с още един съучастник, са огра-

били посетителите на градинско парти.
Свидетели твърдят, че тримата кра-

дци са заплашили присъстващите с ог-
нестрелни оръжия и са задигнали би-
жута и пари, а след това са избягали с 
луксозни автомобили. Престъплението 
е извършено на 13 май.

Адвокатите на двамата футболисти 
оспорват показанията на свидетелите 
и твърдят, че клиентите им са невинни 
и затова престоят им в ареста е незако-
нен.

Българският пример също не е за под-
ценяване. Само преди месец братът на 
легендата Димитър Бербатов – Асен, 
беше арестуван за втори път с наркоти-
ци. Асен е правил опити да бъде футбо-
лист, но през годините е участвал само 
в аматьорски състезания. За сметка на 
това, само за няколко години беше за-
лавян два пъти с дрога – първия път той 
крил кокаина в кошчето на бебето си. 
Втория път е арестуван заради разпрос-

Спортът калява или 
създава престъпници?

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Педофилските престъпления са епи-
демия в САЩ и са необходими дейст-
вия в национален мащаб, заявиха през 
2018 година четири бивши американ-
ски спортистки от висок ранг, които са 
били подложени на сексуална агресия 
в детството си от спортния лекар Лари 
Насар.

„Едно на всеки три момичета и едно 
на всеки пет момчета ще станат жерт-
ви на сексуални злоупотреби преди 
18-ия си рожден ден“, заяви гимнас-
тичката Джанет Антолин на започнала 
вчера феминистка конференция в Лос 
Анджелис. Според нея причината за 
епидемичните размери на тези посе-
гателства е, че гласовете на децата не 
се чуват.

„Не беше само Насар“, заяви тя. Спо-
ред нея все още има треньори, кои-
то злоупотребяват с гимнастички, и за 

борба с това са необходими мерки на 
национално равнище.

През февруари бившият лекар на 
американския национален отбор по 
гимнастика Лари Насар получи допъл-

нителни 125 години затвор, след като 
съдът в Мичиган го призна за вино-
вен за сексуално посегателство. Това 
бе третата присъда за 54-годишния ле-
кар, който получи още 235 години за-
ради детска порнография и по други 
обвинения.

Насар трябва да излежи поне 40 го-
дини от последната си присъда, за да 
може да подаде молба за освобожда-
ване.

Повече от 260 жени свидетелства-
ха срещу Насар, като някои от случаи-
те стигаха до 90-те години на миналия 
век.

Голяма част от дамите настояха да 
направят това публично по време на 
7-дневното изслушване в Ингъм Каун-
ти, а сред тях бяха олимпийските със-
тезателки от Лондон 2012 Али Райсман, 
Джордин Уийбър и Маккайла Мароуни.

Всяко трето момиче в САЩ е било 
жертва на сексуален тормоз в отбора

Спортният лекар Лари Насар

Американски футболисти бяха арестувани за въоръжен обир преди дни. 

Снимка: TMZ.com

Братът на Димитър Бербатов, който също е бил 
футболист, беше арестуван два пъти с дрога.

XВсяко второ престъпление от спортист е дело на футболист

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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транение на марихуана.
Според проучване в Англия футбо-

листите са най-склонни към извършва-
нето на престъпления. Изследването е 
направено през 2017 година, когато по-
лицията залавя

Уейн Рууни пиян 
зад волана

Според психолозите, които тогава по-
емат случая, 52% от престъпленията, из-
вършени от спортисти, са дело на фут-
болисти. „Сън“ публикува изследването, 
което доказва, че именно футболисти-
те са най-проблемните сред спортните 
звезди във Великобритания. Уейн Рууни, 
който беше хванат да шофира в нетрез-
во състояние и за капак беше с компа-

ньонка, далеч не е единственият, който 
се забърква в подобни проблеми. Да-
нните на психолозите показват, че 23% 
от всички престъпления, извършени от 
играчи, стават зад волана.

Основно те са шофиране в нетрезво 
състояние или пренебрегване на огра-

ниченията за скоростта.
Другите случаи, в които лидерство-

то се държи от футболистите, са сексу-
алните престъпления. Казусът с бив-
шия английски национал Адам Джонсън 
разтърси Острова, след като крилото 
получи ефективна присъда за склоня-

ване на непълнолетно момиче към секс.
В други две категории футболистите 

не са на първите места. Това са нападе-
нията – 83% от тях извършени от състе-
затели по дартс, както и финансовите из-
мами. При тях първото място се държи 
от крикетърите.

Турските власти арестуваха бивш 
топ футболист, който признал, 
че е убил 5-годишния си син, до-

като детето било подложено на лече-
ние в болница заради подозрение за 
COVID-19 инфекция.

32-годишният Джевхер Токташ и си-
нът му Касим са били приети в болни-
ца на 23 април с кашлица и висока тем-
пература. И двамата са били поставени 
под карантина, тъй като са показвали 
симптоми на коронавирус.

Малко по-късно същия ден Джевхер 
извикал лекарите в стаята на сина си, 
който не можел да диша. Детето е било 
вкарано в интензивно отделение, но е 
починало.

Като причина за смъртта му е запи-
сано COVID-19, след което малкото 
момче е било погребано. Но няколко 
дни по-късно Токташ си признава, че е 
задушил сина си с възглавница.

Според информациите в Турция Ток-
таш сам се е предал на полицията и 
е признал за убийството на сина си в 

болницата.
Прокуратурата в Бурса публикува 

част от признанията на Токташ: „Нати-
снах възглавницата върху лицето му, 
докато той лежеше по гръб.

В продължение на 15 минути натис-

ках възглавницата, без да я повдига. 
Синът ми се гърчеше през цялото вре-
ме. След като спря да мърда, я махнах.

Тогава извиках лекарите, казах им, 
че има проблеми с дишането, и така 
отклоних вниманието от себе си.

Никога не съм обичал по-малкия си 
син. Не знам защо, но не го обичах. 
Единствената причина, поради която 
го убих, е защото не го харесвах. Но ня-
мам никакви психични отклонения.“

Токташ призна, че се е предал, защо-
то се е разкаял за действията си. В мо-
мента той очаква процеса си, а тялото 
на момчето е ексхумирано за нова ау-
топсия.

Само дни преди убийството, Токташ 
пуска снимка на Касим в профила си 
във Facebook с текст към нея: „Не раз-
читай на света.“

Токташ играе като централен защит-
ник за петодивизионния Бурса Йъл-
дъръмспор. Върхът в кариерата му е 
един сезон в елита през 2008/09 с еки-
па на Хаджеттепе.

Уейн Рууни 

Турски футболист уби сина си и 
излъга, че е починал от COVID-19

Турските власти арестуваха бивш топ футболист, 
който признал, че е убил 5-годишния си син. 

Снимка: АП/БТА

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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С
амолетът на Роналдо е прос-
торен, оборудван с всички 
екстри и излъчващ истински 
лукс. Футболната звезда се 
качи на него съвсем наскоро, 

за да се прибере от Португалия в Ита-
лия. След двумесечната самоизолация 
на родния остров Мадейра със семей-
ството си португалската суперзвезда до-
летя с частния си самолет в Торино. Ко-
лоната от автомобили с гардове, които 
прибраха звездата на „Ювентус“ на лети-
щето, включваше осем.

Тя се водеше от кола с карабинери, 
а никой не можеше да се приближи до 
Кристиано. Очаква се съвсем скоро фут-
болистите на „Юве“ да започнат трени-
ровки в очакване на подновяването на 
първенството

Роналдо трябваше да се прибере в То-
рино още преди две седмици, но се за-
бави в Португалия, тъй като смяташе 
ситуацията на Апенините все още за не-
сигурна, пише webcafe. От клуба обаче 
го принудиха да се качи на скъпата си 
летателна машина и да се яви в Торино.

Нападателят

купи самолета Gulfstream 
G200 през 2015 г.

за около 25 милиона евро. А както ще се 
уверите от снимките, той си заслужава 
всеки цент.

Първоначално наречен Astra Galaxy, 

G200 е в състояние да достигне макси-
мална скорост от над 800 км/ч.

Gulfstream-ът на Роналдо е оборудван 
с всички екстри и може да побере до де-
сетима пътници.

След първия си полет през 1997 г., 

последван от сертифициране от аме-
риканските и израелските авиационни 
агенции през 1998 г., G200 започна да се 
произвежда през 1999 г.

В целия свят обаче има само 250 таки-
ва машини, което направи покупката на 

Роналдо още по-ексклузивна.
Последният модел бе произведен 

през 2011 г., след което започна произ-
водството на G250, който вече натрупа 
огромна популярност.

Самолетът е доста просторен и Ронал-
до дори си поръча специален гардероб, 
в който да съхранява дизайнерските си 
дрехи по време на пътуванията.

На борда има и спалня
на която футболистът спи при по-дълги-
те полети.

С четирима пътници на борда самоле-
тът може да измине над 6000 км с едно 
зареждане. В него има Wi-Fi, телефон, 
факс машина, електрическа фурна, ми-
кровълнова печка, хладилник и развле-
кателна система.

Приятели на Роналдо споделят, че 
често ги забавлява във въздуха с виде-
окомпилации на най-добрите моменти 
от кариерата си.

В самолета на Роналдо: 
Лукс за 25 млн. евро
XМашината е в състояние да достигне 

максимална скорост от над 800 км/ч

Снимки: webcafe

https://www.zneimerlaw.com/
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Тенисистката Цвети Пиронкова избра 
планината, за да избяга от мръсния 
въздух в Пловдив и отиде в Родопите.

„С някои старомодни неща, като чистия 
въздух и лъчите на слънцето, е трудно да се 
бориш“, споделя тя в Instagram, където качи 
няколко снимки от разходката си сред при-
родата.

Доскоро спортистката спазваше стрикт-
но социалната изолация.

Преди да отиде в планината, която я за-
режда с енергия, Пиронкова показа, че 
прави йога в хола си. Тя помечта и за род-
ното море, като качи някои стари фотоси 
по бански.

Преди близо 2 месеца Цвети Пиронкова 
обяви, че тренира усилено и ще се завър-
не на корта. Заради въвеждането на извън-
редното положение обаче нейните плано-
ве се провалиха.

Антъни Хопкинс танцува  
на песен на Дрейк

„Мис България 2005“ Роси Иванова 
е безспорно една от най-краси-
вите носителки на престижната 

титла. Тя винаги е изпъквала с невероятна 
грация, сексапил и забележителна осанка, 
която подчертава още повече всички ней-
ни физически качества.

В последно време много хора казват, че 
красавицата заприличала на друга много 
известна и изключително красива жена – 
актрисата Анджелина Джоли.

Сравнение между двете правят и ней-
ните последователи, които забелязват на-
растващата прилика с всяка нова снимка, 
която брюнетката качва в своя Инстаграм. 
За приликата допринася формата на очите 
на Роси. Не знаем дали Роси има актьор-
ски заложби, но определено може да се 
преобрази в образа на Лара Крофт, напри-
мер за Хелоуин.

Антъни Хопкинс е невероятен 
актьор, успял да ни изкара 
акъла с „Мълчанието на агне-

тата“. Сега по време на пандемията 
от коронавирус Хопкинс успя пак да 
впечатли и млади, и стари. Актьорът 
публикува видео в социалната мре-
жа TikTok, в което танцува на песен-
та „Toosie Slide“, изпълнявана от ра-
пъра Дрейк.

Клипът е част от предизвикател-
ство, завладяло целия свят. Актьор-
ът, който в края на тази година ще 
навърши 83 г., показва завидни уме-
ния на дансинга и дори предизвик-
ва колегите си Силвестър Сталоун и 
Арнолд Шварценегер да се включат 
в изпитанието.

Той обаче не е единствената звез-
да, която влезе в TikTok по време на 
карантината. Джуди Денч също тан-
цува заедно с внука си от разстоя-
ние.

Леопарди, чакали и други диви животни, 
обитаващи гористите хълмове край пакис-
танската столица Исламабад, се разхождат 

свободно, откакто през март бе наложена каран-
тина за хората заради пандемията от новия коро-
навирус.

Рейнджърите в националния парк „Маргала 
Хилс“ забелязват повишена активност на дивите 
животни през последните два месеца, откакто по 
алеите не се разхождат туристи.

От парка предоставиха на агенцията снимки и 
кадри на леопарди, които се движат бавно и спо-
койно из парка, както и на любопитен чакал и на 
диво прасе.

„В парка живеят 38 вида бозайници, 350 вида 
птици и 34 вида влечуги“, каза заместник-дирек-
торът на националния парк Сахват Али.

В много страни мерките срещу разпростра-
нението на COVID-19 се разхлабват, но на 
други места карантината остава. 10-годиш-

но американско момиченце изобрети предпазно 
перде, за да може да прегърне баба си и дядо си.

„Пейдж видя видеоклип, в който хора използ-
ват нещо като одеяло, за да предпазят близките 
си от коронавируса по време на прегръдка. Тя из-
мисли перде, което й позволява отново да пре-
гърне баба и дядо“, пише майка й.

От емоционалната среща на детето се вижда 
перде от найлон с 4 ръкава – два по-високи за 
баба и дядо и два по-ниски за децата. То се закре-
пя на входната врата на апартамента или къщата 
и това позволява на хората да се прегърнат без 
притеснение.

Леопарди и чакали се 
разхождат в Исламабад

Американче изобрети перде, 
за да гушне баба и дядо

Българка - двойничка  
на Анджелина Джоли?

Цвети Пиронкова избяга 
в планината
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Риалити звездата Клои Кардаши-
ян признава, че е успяла да свали 
близо 27 кг, след като роди дъще-

ря си Тру през 2018 г. Тя отдава загуба-
та на килограми на часовете, прекара-
ни във фитнеса, а не на ограничително 
хранене.

„Ако искаш да свалиш определени ки-
лограми, диетата и упражненията вър-
вят ръка за ръка“, казва Клои. В момен-
та звездата тежи около 68 кг, но иска 
да стигне до 63. По време на социална-
та изолация обаче това се превръща в 
трудна задача.

Кардашиян признава, че не иска да 
живее нещастен живот, който се дикту-
ва от ограничения и лишения от люби-
мите й храни. „Никога не знаеш дали ще 
има утре. Предпочитам да се трудя по-
вече във фитнеса, но да не се отказвам 
от любимите си ястия“.

Антъни Хопкинс танцува  
на песен на Дрейк

Певицата Лора Караджова пре-
ди три дни роди второто си 
дете. Заедно с нейната поло-

винка, диджеят Марсел Рохас, ста-
наха родители на момченце.

Името, което са избрали щастли-
вите родители за своя наследник, е 
Матео. Момченцето е родено в Пър-
ва АГ болница „Света София“ с пер-
фектни мерки – 3 кг и 110 г.

Лора Караджова и малкият Матео 
са в много добро състояние.

Бебето носи първата буквичка на 
баща си Марсел. Той и Лора се сго-
диха в края на миналата година. 
Предложението за брак Лора полу-
чи за рождения си ден на 3-ти де-
кември. когато Марсел паднал на 
колене пред нея и поискал ръката й.

Певицата има 5-годишна дъще-
ричка - Алиса. Лора обаче се разде-
ли с бащата на детето през есента на 
2017 г.

Певицата Лора Караджова пре-

Лора Караджова стана  
майка за втори път

Риалити звездата Клои Кардаши

Клои Кардашиян: Отслабнах 
с 27 кг след раждането

Певицата Риана се изкачи много бързо в све-
та на музиката и богатството й вече се оце-
нява на 468 милиона паунда. Звездата жи-

вее в Лондон, а с тази значителна сума изпревари 
звезди като Елтън Джон и Мик Джагър. Така Риана 
се превърна в третия най-богат музикант във Ве-
ликобритания.

Приходите на певицата не са само от музика, а 
значителна част идват от козметичната й марка. 
Подобно достижение може да доведе Риана до 
момент, в който тя да стане милиардер във Вели-
кобритания.

Всъщност Риана води по богатство не само във 
Великобритания, но и в световен мащаб, като из-
преварва Мадона, която е с 462 млн. британски 
лири, Селин Дион с 365 млн. британски лири и Би-
онсе с 325 млн. британски лири.

Риана изпревари по 
богатство Мадона и Бионсе

Лейди Гага  
пуска собствени 

сенки за очи
Лейди Гага винаги успява да направи нещо 

впечатляващо. След пускането на дебютния 
си албум през 2008 г. изпълнителката прави 

хит след хит, а съвсем скоро ще може да се радва-
ме и на последния й проект „Chromatica“.

Преди това да стане факт, тя обяви, че пуска на 
пазара своя марка сенки за очи. Почитателите й 
много добре знаят името, тъй като така се казва и 
първият сингъл на изпълнителката от предстоящ-
ия й албум.

Сенките ще бъдат част от козметичната линия 
на Гага, която беше пусната през юли 2019 г. Досе-
га в магазините можеха да бъдат намерени очни 
линии, червила и гланцове за устни. Вече фенове-
те на певицата ще могат да завършат цялата си ви-
зия, използвайки само нейни продукти.

Ботаническата градина в белгийското град-
че Мейсе излъчваше на живо цъфтенето на 
най-голямото познато цвете в света. Зре-

лищното цъфтене продължава 72 часа и обикно-
вено привлича хиляди зрители. В дивата природа 
това събитие настъпва средно на всеки три годи-
ни. Първото разтваряне на цвета му през 2008 г. 
събра над 8 хиляди души публика.

Заради коронавируса обаче ботаническата 
градина е затворена за посетители. Титаничният 
аморфофалус или така нареченото трупно цвете 
е с най-голямото в света неразклонено съцветие. 
Той е открит през 1878 г. в тропическите гори на 
Суматра и достига тегло до 130 кг, до 3 м височи-
на, а листата му често достигат дължина от око-
ло 6 м. Цветът му издава лека миризма на мърша.

Цъфна най-голямото 
цвете в света
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В условията на пандемия от коронавирус тър-
сим начини да защитим себе си и близки-
те си от инфекция. Класическо стайно рас-

тение не само ще ви зарадва през топлите дни с 
обилен цъфтеж, но и ще помогне за защитата на 
семейството ви от вируси и патогенни бактерии. 
Смята се, че мушкатото с червени цветове има 
максимални лечебни свойства, но белите, лила-
вите и розовите видове не по-лошо се справят 
със задачите за почистване на въздуха в помеще-
нието. 

Веществата, секретирани от растението, са тол-
кова ефективни, че предпазват от стрептококи, 
стафилококи, грипни вируси и различни бакте-
рии, които причиняват остри респираторни ин-
фекции.

Етеричните масла на мушкатото имат успокоя-
ващ ефект и борят стреса и безсънието.

Отговора търсят британски учени, заели се 
да изследват дали кучетата могат да на-
душват пациенти с Ковид-19 в опит да от-

крият бърз неинвазивен начин за откриване на 
заболяването.

„Кучета вече засичат някои видове рак и сме 
уверени, че тази иновация ще допринесе за бър-
зи резултати като част от стратегия за тестове за 
коронавируса“, каза британският министър по 
иновациите Джеймс Бетел.

Лабрадори и кокер-шпаньоли ще душат обра-
зци от миризми на пациенти с Ковид-19 и ще бъ-
дат обучени да ги разграничават от тези от неза-
разени хора.

Вече има кучета, които откриват по миризмите 
някои видове рак, малария и болестта на паркин-
сон.

В САЩ и Франция също се експериментира в 
обучение на кучета да надушват Ковид-19.

Мушкато ни пази  
от вируси

Дали кучетата надушват 
Covid-19?

Сандра Бълок дари на болница 
предпазни маски

Наскоро се появиха 
твърдения, че звездата 
е откраднала рецепта 

и я е публикувала в собстве-
ната си кулинарна книга. Тей-
гън е известна със своите ше-
дьоври в кухнята, които често 
показва в социалните мрежи.

Въпреки че много от фено-
вете й се възхищават на яс-
тията, потребител смята, че 
Тейгън не заслужава такава 
популярност. В Туитър се поя-
ви коментар, в който се твър-
ди, че Тейгън е копирала ре-
цепта от популярен готвач.

Съпругата на Джон Леджънд 
обаче не остана длъжна и вед-
нага отговори на обвинения-
та. Тя обяснява, че няма идея 
кой е шеф Майк и иска да го-
вори с него. „Никога не съм 
крала рецепта и винаги гово-
ря за ресторантите, които ха-
ресвам“.

Обвиниха Криси Тейгън в 
кражба на готварски рецепти

Целта на последния епизод от шоу-
то Red Table Talk на Джейда Пинкет 
Смит беше зрителите да разберат 

историята на Ейприл Буенкамино – ме-
дицинска сестра, която работи на първа 
линия в борбата с COVID-19, както и да 
обявят, че Сандра Бълок е дарила 6000 
предпазни маски на болницата, в която 
работи Ейприл.

„Ейприл, благодаря ти. Благодаря ти за 
всичко, което правиш, защото докато ние 
седим вкъщи със семействата си, ти вър-
шиш страхотна работа“, каза Сандра. Тя 
добавя, че всяка вечер благодари на хо-
рата, които се грижат пандемията от ко-
ронавирус да бъде овладяна.

Ейприл заяви, че най-трудният мо-
мент, през който е трябвало да премине, 
е било сбогуването на заболелите с близ-
ките им.

Дакота Джонсън се бори  
с депресия от 14-годишна

Дакота Джонсън призна, че от 14-годиш-
на страда от психично разстройство. В 
откровено интервю 30-годишната ак-

триса направи неочакваното признание.
„Боря се с депресия още от младостта, ко-

гато бях на 14. С помощта на професиона-
лист разбрах за това и за всичко, което може 
да се случи с мен. Но аз също така се нау-
чих да намирам в това красота. Съпътства-
на съм от доста трудности, но не разказвам 
за своите проблеми пред другите“, разказва 
Дакота.

„Постоянно мисля за състоянието на све-
та. Това не ми дава да заспя нощем. Моите 
мисли приключват на щуро тъмно място... 
Предстои ми много работа, която ми пома-
га да избягам от мисли и емоции, а и посто-
янно се подлагам на терапия“, призна още 
Джонсън.
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В Деня на майката 44-годишната актриса Ан-
джелина Джоли коментира своята майка 
Марчелин Бертран, която загуби преди 13 г. 

на 56 г. заради рак на яйчниците.
Актрисата споделя, че аферата на баща й Джон 

Войт е променил живота на нейната майка, но че 
тя все пак не е спряла да мечтае за семеен живот. 
„Нейната мечта за актьорска кариера се появи, 
когато беше на 26 г., с две деца и известен бивш. 
Сега разбирам какво означава да бъда сама и да 
съм заобиколена от грижите за тези, които оби-
чам. Когато имаш деца, те завинаги стават най-ва-
жното нещо на света.“

Анджи дари милион долара за фонда „No Kid 
Hungry“, който помага да се осигури храна за 
деца, които са пряко зависими от училищните 
обеди.

Анджелина Джоли:  
Трудно е да си сама

Учени от американска биофармацевтична 
компания заявиха, че са открили антитяло, 
което може напълно да блокира коронави-

руса.
Специалистите на компанията са изследвали 

милиарди антитела, стотици от които са били в 
състояние да повлияят на коронавируса. Учените 
установили, че STI-1499 е 100% способно да защи-
ти човешките клетки от инфекция със SARS-CoV-2.

Принципът на антитялото е, че то „обвива“ ви-
руса и го извежда от човешкото тяло в рамките 
на 4 дни.

„Подчертаваме, че това е лекарство. Има реше-
ние, което определено работи“, заяви основате-
лят на компанията д-р Хенри Джи.

„Ако имаме неутрализиращо антитяло в орга-
низма, тогава няма да е необходимо социално 
разстояние“, обясни ученият.

Семейството на Мат Деймън 
е било засегнато от коро-
навируса. 49-годишният ак-

тьор, който в момента е изолиран 
с близките си в Ирландия, гостува 
в местното радио, където говори 
за изолацията и как пандемията се 
е отразила на всички у дома.

Той каза, че е снимал филм във 
Франция, но втората му част е 
трябвало да бъде заснета в Ирлан-
дия. При пристигането им в Ейре 
обаче продукцията е спряна за-
ради заразата. Деймън остава под 
карантина. Носителят на „Оскар“ 
разкри, че 21-годишната му дъ-
щеря е била диагностицирана с 
COVID-19.

„Тя учи в колеж и остана в Ню 
Йорк. При нея беше установен 
COVID-19 много рано, както и при 
съквартирантите й. Всички преми-
наха през вируса успешно“, казва 
актьорът.

Стефан Вълдобрев на 50 г.  
с „Книга за песните“
Актьор, музикант, текстописец, 

фронтмен на група „Обичайни-
те заподозрени“, един от най-та-

лантливите артисти в България – Стефан 
Вълдобрев – празнува своя 50-годишен 
юбилей. Рожденият ден е специален и 
необичаен, защото Стефан пуска на паза-
ра своя „Книга за песните“.

Красивият том включва текстове на 
песни, спомени и изповеди, снимки и 
факсимилета на тефтери и нотни тетрад-
ки. Най-нетърпеливите последователи 
на артиста могат да закупят изданието 
онлайн и с автограф.

„Книга за песните“ е първата книга ал-
бум на Стефан Вълдобрев с текстове, по-
езия и биографични истории. В нея той 
се проявява като умел разказвач, опис-
вайки чувствено творческия процес по 
създаването на 41 песни от 80-те години 
до днес.

Да си дете на звезди никак не е лесно. Още от 
малък си преследван от папараците, а очаква-
нията към теб са огромни. Но има и истории 

за звездни деца, които всъщност успяват. Такава е и 
тази на Айрис Лоу, която е дъщеря на актьора Джъд 
Лоу. 19-годишното момиче обаче не иска да се зани-
мава с филми, а по-скоро тръгва по стъпките на май-
ка си, която е дизайнер. Засега Айрис не шие дрехи, 
а само ги показва пред света на модния подиум.

Тя се появи в модно списание, когато е едва на 2 
години заедно с родителите си. Кариерата й на мо-
дел започва през 2015 г., когато се снима за марката 
Miu Miu и я видяхме на ревюто за есенната колек-
ция на бранда. Айрис е лице и на козметичната ли-
ния на Burberry.

Дъщерята на Мат Деймън 
заразена с COVID-19

Учени: Антитела  
блокират коронавируса

Айрис Лоу е 
новото лице 
на Fendi
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Н
а малко повече от час с ко-
рабче от забързания цен-
тър на Истанбул има едно 
приказно местенце, къде-
то човек може да смени об-

становката, да избяга от щурия трафик и 
тълпите. Особено ако вече сте били ня-
колко пъти в града на Босфора, остров 
Бююкада е една приятна алтернатива.

Бююкада е най-големият от 9-те Прин-
цови острова, намиращи се в Мрамор-
но море. В буквален превод името му 
означава Големия остров, макар че те-
риторията му е едва малко над 5 кв. км. 
Мяcтoтo e мaгичнo c кpacoтaтa cи, aв-
тeнтичнocттa cи и изключитeлнoтo cи 
cпoкoйcтвиe. Tyк вpeмeтo cякaш e cпpя-
лo и xopaтa нe знaят кaквo e зaбъpзaнoтo 
eжeднeвиe нa кoлeлa днec. Живoтът 
тeчe бaвнo и cпoкoйнo. Ha фoнa нa eк-
зoтичнaтa зeлeнинa нa пaлмитe пo yли-
цитe, ce извиcявaт cкeлeтитe нa чyднo 
кpacиви дъpвeни къщи. Te ca мacивни и 
пoнe нa пo двa-тpи eтaжa, кaтo ca пoчти 
изцялo изгpaдeни oт дъpвo.

Още със слизането си на Бююкада ще 
усетите, че има нещо по-различно. Тук 
няма автомобили. По улиците препускат 
единствено коне,

впрегнати в писани карети
и колоездачи. Тук-там може се мерне 

и някое мотопедче, но това е максиму-
мът от МПС-тата с двигател, които ще ви-
дите.

До Бююкада се стига с корабчета, 
част от градския транспорт на Истанб-
ул. Билетът струва около 5 турски лири, 
а самото пътуване отнема около час и 
половина. Можете да се качите от прис-
танищата Кабаташ, Кадъкьой, Малтепе, 
Картал или Бостанджъ.

През зимата заради бурните ветрове 
и неблагоприятното време островът се 

оказва почти безлюден.
В жегата на следобеда обаче можете 

да се разхладите с прочутия турски сла-
долед (dondurma), който за разлика от 
познатия ви леден десерт, се точи като 
дъвка. Няма как да пропуснете къде се 
предлага - продавачите на леденото ла-
комство са сред най-шумната част от на-
селението на острова.

Хапнете и прясно уловена риба в ня-
кой от крайбрежните ресторантчета с 
гледка към Мраморно море.

Както много страни по света,

Турция също бе ударена 
тежко от COVID-19

Повече от 12 хил. души са заразени в 
съседката ни, а по-голямата част от тях 
се намират в Истанбул. Но това не е пър-

вият път, в който мегаполисът трябва да 
се справя с ужасяваща пандемия.

През 540 г. пр.н.е., когато Истанбул все 
още носи името Константинопол, Чер-
ната смърт плъзва из града и причинява 
гибелта на хиляди хора всеки ден. През 
XVII век, когато Истанбул е застигнат от 
още една вълна от смъртоносната чума, 
много хора решават да избягат от града.

Те се качват на лодки и отиват на 
Принцовите острови недалеч от Истанб-
ул. Преди да се превърнат в безопасно 
място за онези, които искат да избягат 
от болестта, островите били място за 
изгнание на отхвърлени кралски особи 
по време на византийската епоха. Имен-
но от там идва и името им. След това 
се превърнали и в убежище на различ-
ни религиозни малцинства, най-вече за 

християните. Когато чумата се появила, 
именно те се качили на лодките и се от-
правили към тихите острови.

Дори и днес, деветте острова, и най-
вече на о. Бююкада и о. Хейбелиада, са 
любимото място за бягство на много 
турци от големия и забързан Истанбул. 
Само едно пътешествие с ферибот

те пренася с цял век 
назад във времето

А когато Истанбул за пореден път е 
разтърсван от пандемия, те изглеждат 
като Обетована земя.

Времето на островите се движи по-
бавно - колите там са забранени, движат 
се само файтони, които са и основният 
начин за превоз на островите. Днес те 
са по-тихи от обичайното - туристите ги 
няма заради COVID-19. За щастие, болес-
тта също не е успяла да стигне до брего-
вете на островите.

Някои от местните жители, които жи-
веят в емблематичните красиви дърве-
ни къщи, приветстват тишината през 
тези обичайно натоварени месеци. Но 
други се страхуват, че това ще се отрази 
пагубно на икономиката на островите.

Жителите на Истанбул все още могат 
да посетят островите, въпреки че мест-
ните ги съветват да не го правят, за да не 
разнесат заразата и там. На фериботите 
към райските кътчета се качват едва 20 
души на ден.

Жителите на острова сега имат една 
основна задача - да хранят уличните жи-
вотни, които са свикнали да бъдат глезе-
ни с храна от туристите.

Бююкада: Където 
времето е спряло
XПринцовите острови в Мраморно море са недокоснати от заразата от COVID-19

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сред eкзoтичнaтa зeлeнинa нa пaлмитe ce извиcявaт чyднo кpacиви дъpвeни къщи.

Шарените файтони са единственото превозно средство на острова

Остров Бююкада - глътка спокойствие на час от Истанбул
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