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ОТ РЕДАКТОРА

Биг брадър гледа. 
Но не този от шоуто

Преди да мина към темата от седми-
цата – едно организационно съобще-
ние. Лятото е тук (не че си личи по вре-
мето, особено в Чикаго) и много от вас 
ще пътуват за България и на други ек-
зотични дестинации. Българско Чикаго 
се изпразва. Ето защо от тази седмица 
през следващите три месеца BG VOICE 
ще излиза веднъж в седмицата – всяка 
сряда, на 80 изцяло цветни страници с 
най-интересното и полезното за вашия 
уикенд. Но вероятно сте забелязали, че 
на нашия уебсайт www.BG-VOICE.com 
не пропускаме новинарския ритъм 
вече 24/7, така че последвайте ни там, 
във Facebook и в Instagram за новините 
в развитие. А от септември BG VOICE се 
завръща отново в познатия ви формат 
– два пъти в седмицата.

Във вторник Тереза Мей заведе До-
налд Тръмп да види ръкописно копие 
на Декларацията на независимостта. 
Щеше да е хубаво да я прочете, ако 
може в комбинация с Конституцията. 
Но отдавна не се надяваме, че Тръмп 
чете нещо повече от 140 символа в 
twitter (нищо че ги увеличиха на 280). 

Сега администрацията му иска да 
чете не само twitter, но и всяка социал-
на мрежа и мейл, които кандидатите за 
US визи са ползвали през последните 
5 години. Новото изискване е част от 
програмата на Тръмп за “екстремна 
проверка” на имигрантите – временни 
или за постоянно. Повече по темата 
може да прочетете на страница 13. 
Междувременно администрацията му 
ограничи пътуванията до Куба – това 
ми напомня зверски за комунизма – 
този уродлив режим, който не иска да 
си ходи от лицето на планетата. Тогава 
когато за българите и милиони още в 
други страни в Източна Европа, Китай, 
Куба и на други места беше забране-
но да пътуват до определени страни. 
Нищо че най-лесният и бърз начин 
този режим да се срути е близкият 
достъп на поробените под комуни-
зъм народи със свободни хора – да 
говорят с тях, да ги виждат, да работят 
и търгуват с тях. А причината, която 
администрацията на Тръмп посочва, 
е подкрепата на Куба за диктатора 

във  Венецуела. Това е само претекст 
за екипа му, който от ден първи иска 
връщането на враждебните и далеч-
ни отношения между двете страни. 
А е и извинение за тоталния крах на 
политиката на Тръмп спрямо Венецу-
ала и капитулацията му пред руските 
интереси в страната, които Москва 
успя да си защити.

Във вторник Тръмп беше за пореден 
път унижен, след като Кремъл отрече 
изявлението на американския прези-
дент, че е бил официално информиран 
от Русия за изтеглянето на „повечето 
от хората й” от Венецуела. 

Дмитрий Песков, говорителят на 
руския президент Владимир Путин, 
каза пред журналисти, че Москва не 
е влизала в контакт с Тръмп по този 
въпрос. Той предположи, че Тръмп е 
почерпил тази информация от вестни-
карски съобщения, които Москва вече 
е отрекла, или от друг източник. Тръмп 
си измисля, лъже и маже, но Москва 
не вярва на сълзи, както се казва, и не 
пропусна шанса да го унижи. Нищо че 
те си го искаха за президент.

А комунизмът явно никога няма да 
си тръгне от Русия – новите закони 
там дават правото на тайните служби, 
които наследиха репресивния апарат 
на КГБ, да искат от интернет доставчи-
ците личните данни и криптираните 
файлове с паролите за своите потре-
бители – имейл, google, Facebook и 
дори tinder. Повече по темата – на 
страница 10. Засега Тръмп иска това 
само за хората, които кандидатстват за 
виза. Граничните власти пък могат да 
проверяват телефоните, лаптопите и 
другите електронни устройства на все-
ки, който влиза в САЩ – включително 
и на американските граждани. Казах 
ви, че Тръмп не е чел нито Деклараци-
ята, нито Конституцията. Биг брадър 
гледа. Но не е този от Нова тв. А какво 
става там – не е за гледане – справка 
на страница 6.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
ремиерът Бойко Борисов 
прие актьора Силвестър 
Сталоун, който е България 
за снимките на филма 
„Рамбо 5”. Фейсбук про-
филът на министър-пред-

седателя излъчваше лайв от срещата с 
холивудската звезда. Това е обичайна  

практика на Борисов, която се засили 
особено много по време на кампанията 
за европейските избори.

Борисов нарече актьора „братко мой” 
и припомни на Сталоун, че са се среща-
ли преди 11 години, когато още бил кмет 
на София. Сталоун му показа, че си спом-
ня, подсещайки го, че лидерът на ГЕРБ 

му обещал да си говорят на английски 
при следващата им среща. На въпрос 
дали вече говори английски Борисов 
отговори: so-so.

Премиерът не пропусна да зададе въ-
проса, който всеки българин се чувства 
длъжен да зададе при среща с чужде-
нец, а именно дали му харесва България. 

Рамбо отговори, че има невероятна про-
мяна и много интензивно строителство. 

„Нещо, което в Америка се прави за 
2 месеца, тук го правите за 2 седмици”, 
каза Сталоун, докато Борисов го гледаше 
видимо доволен. Макар Сталоун да 
имаше предвид

не магистралите, 
а работата на строителите 

на декори
Борисов не пропусна да се похвали с 

62 км метро, пътища, паркове и градин-
ки. Премиерът изгледа и трейлъра на 
новия филм от поредицата, който трябва 
да излезе по кината през септември. 
Трейлърът бе пуснат на мобилния теле-
фон на Сталоун.

Борисов заключи, че вече може да се 
съревноваваме с Хърватия, където бяха 
голяма част от снимките на тв сагата 
Game of Тhrones.

Актьорът разказа, че екипът е снимал 
в бившия царски дворец. И даде заявка, 
че преди да си тръгне, трябва да покаже 
на Борисов трейлъра на новия „Рамбо”. 
Оказа се, че всъщност може да му го 
покаже веднага от мобилния си телефон. 
Борисов изгледа видеото с интерес.

Премиерът благодари на Сталоун 
за добрите думи, които той написа за 
България, и по-специално за добрия 
интернет, който има у нас.

“Всичко, което казвам, е истина. Но 
България е много студена през зимата, 
това е единственият недостатък”, каза 
Сталоун. И допълни, че той все пак 
живее в Калифорния. Борисов не остана 
длъжен и прозва актьора да идва у нас 
след май. “Точно това правим и всичко е 
много хубаво”, отговори Сталоун.

Премиерът призна, че английският му е so-so

Борисов прие Рамбо, 
той похвали България
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А
генцията за сътрудничество 
в отбраната и сигурността 
на САЩ (DSCA) съобщи, че 
Държавният департамент 
е дал принципното си 
одобрение за евентуалната 

продажба за България на 8 нови бойни 
самолета F-16C/D Block 70/72 при цена 
1.673 млрд. долара (почти 2.9 млрд. 
лв.). Това е над милиард лева повече 
от одобрената от парламента в София 
пределна цена от 1.8 млрд. лв. (малко 
под 1.04 млрд. долара). Българското Ми-
нистерство на отбраната веднага обяви, 
че очаква да получи първата конкретна 
оферта в рамките на 1.2 млрд. долара 
(2.08 млрд. лв).

В съобщението от САЩ се казва, че 
засега не е известно най-голямата оръ-
жейна покупка на България от 1989 г. 
насам да предвижда и офсетни споразу-
мения. DSCA е част от Министерството 
на отбраната на САЩ и управлява про-
грамите за сътрудничество в сферата на 
сигурността. Агенцията допълва, че на 
30 май 2019 г. е уведомила и Конгреса 
на САЩ за възможната продажба на 
самолети на България. Според българ-
ското отбранително ведомство 

Конгресът на САЩ вече 
е дал разрешение 

България да получи възможност за 
сделката.

Министерството на отбраната раз-
пространи новината с уточнението, че 
„това е максималната финансова рамка 
на проекта за придобиване на нов тип 
многоцелеви изтребител от България”, 
както и с напомняне, че българските 
депутати са приели допълнително 
решение договорът да се отклони от 
одобрената цена, но без да посочва 
конкретни лимити. „Тече двуседмичен 

срок, в който американското прави-
телство ще предостави на българската 
страна проект на договор (LOA), в който 
очакваната цена за придобиване на ос-
емте самолета с пакет от необходимите 
бойни способности ще бъде в рамките 
на 1.2 млрд. долара. След изтичане на 
двуседмичния срок и получаване на 
проекта на договор преговорният про-
цес ще продължи”, се казва още в съоб-
щението, разпространено тази нощ.

От DSCA изброяват и какъв е предло-
женият пакет, който е далеч по-голям 
от 8 самолета и включва 10 двигателя, 
всички допълнителни системи, пълен 

комплект въоръжение „въздух-въздух” 
и „въздух-земя”, както и резервни части 
и разходи за обучение на персонала. 
В съобщението от САЩ се казва още, 
че сделката няма да промени баланса 
на военните сили в района и че с нея 
ще се помогне на външната политика и 
националната сигурност на САЩ чрез 
подобряване сигурността на съюзник 
от НАТО.

България е определена като „клю-
чов демократичен партньор на САЩ в 
осигуряването на мир и стабилност в 
района”. От компанията производител 
„Локхийд Мартин” (Lockheed Martin) 

допълниха по-късно в прессъобщение, 
че „оценките за разходите, включени в 
нотификацията на Конгреса, дават мак-
сималната обща цена. Така се предоста-
вя възможност за 

допълнително 
разширяване на 

програмата
без да се изисква повторно одобрение 
от американския Конгрес”. По думите 
на Джон Нилсън, директор „Комуника-
ции” за Европа и Израел. „Тази цена не 
е показателна за крайната стойност на 
договора и не трябва да се разглежда 
по този начин.”

„Одобрението на Конгреса е важна 
стъпка в процеса по чуждестранни 
военни продажби. То е необходимо 
условие, преди правителството на 
САЩ да може да изпрати финалната си 
оферта до правителството на България”, 
добави той. „Ние сме уверени, че Ф-16 
Блок 70 е най-добрата комбинация от 
оперативни способности, най-ниски 
разходи за експлоатационния цикъл 
и цялостни разходи за програмата, 
която ще отговори на изискванията на 
българските военновъздушни сили в 
бъдеще”, се казва в съобщението.

оо 

а а 

САЩ дава на България F-16 
по-скъпи с 1 млрд. лв.
Министерството на отбраната очаква по-ниска цена
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П
рез последните дни 
Нова телевизия се тресе, 
след като наскоро тя бе 
придобита от братята 
Домусчиеви. Последните 
новини са, че новото 

ръководство е поставило пред избор 
трима разследващи журналисти - Ми-
ролюба Бенатова, Генка Шикерова и 
Марин Николов.

Те са били извикани и са им пред-
ложили смяна на трудовите взаи-
моотношения. Това означава, че се 
прекратяват трудовите им договори и 
им предлагат да работят като свободни 
журналисти – да произвеждат про-
дукция, която после да предлагат на 
телевизията.

Според шефовете така те дават на 
журналистите пълна свобода и незави-
симост. Те обаче си запазват правото 
да приемат или да отхвърлят техните 
предложения. На тримата е бил предло-
жен проект на договор, в който липсва-
ло каквато и да било конкретика, като 
единственото, което се подчертавало, е, 
че при готовност за преговори предло-
жението ще бъде конкретизирано.

Неофициално в Нова тв коментират, 
че ако тримата приемат тези предложе-
ния, това означава, че

Нова тв няма да стои 
за техния гръб

А това е важно, когато става дума 
за разследваща журналистика. Освен 

това имало и подхвърляния, че така ще 
им се намалят заплатите, които били 
много високи. Засега тримата журнали-
сти коментират лаконично, че обмис-
лят предложението на ръководството. 
Има и слухове, че журналистът Васил 
Иванов ще се върне в Нова телевизия.

Присъствието на Домусчиеви 
породи и други проблеми. В началото 
на седмицата Николай Александров, 
главният редактор на спортния сайт 
Gong.bg, част от „НетИнфо” и медий-
ното портфолио на Нова телевизия, 
подаде молба за напускане. Колегите 
му от Дарик радио обявиха, че ще си 

тръгнат заедно с него. Изпълнителният 
директор и миноритарен собственик 
на „НетИнфо” Христо Христов заяви, че 
не е приел оставката на Александров 
и че през последните месеци имало 
засилена намеса в редакторската 
политика на сайтове в групата.

Нова телевизия опроверга това. 

Малко след това Христов бе отстранен, 
а за главен редактор на Gong.bg беше 
назначен Бисер Тошев, който идва от 
Sportal.bg. Според мълвата е много 
близък до Домусчиев.

Нова телевизия вече напуснаха про-
дуцентите Цветомир Семов и Диана 
Димова.

През април „Адванс медиа груп” 
на Домусчиеви и MTG финализираха 
продажбата на „Нова Броудкастинг 
груп”. Акциите, представляващи 100% 
от капитала на дружеството, бяха прех-
върлени на купувача. Сделката беше 
одобрена и от Комисията за защита на 
конкуренцията. Новият председател на 
съвета на директорите на „Нова Бро-
удкастинг груп” е Георги Домусчиев. 
За изпълнителни директори на „Нова 
Броудкастинг груп” АД бяха назначени 
досегашните прокуристи Вяра Анкова 
и Николай Андреев – дългогодишен 
финансов директор. Самата Анкова 
коментира, че не може всяка реформа 
в медия

да се разглежда като 
посегателство

върху свободата на словото.
„Нова Броудкастинг груп” АД прите-

жава най-голямата и водеща медийна 
група в България. В портфолиото й вли-
зат 7 телевизионни канала. Компанията 
е най-големият участник на онлайн 
пазара в страната, достигайки до около 
75% от хората, използващи интернет в 
България.

До продажбата на Домусчиеви се 
стигна, след като „Нова Броудкастинг 
груп” обяви в началото на годината, че 
телевизията няма да бъде продадена 

на компанията на чешкия милиардер 
Петр Келнер PPF Group. Това се случи, 
след като Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) обяви сделката за 
невъзможна през лятото на миналата 
година. Преди това бе съобщено, че 
е сключен предварителен договор на 
стойност 185 млн. евро.

Топ журналисти напускат или обмислят 
нови договори, изправени пред избор

Трусове в Нова тв

Миролюба Бенатова Генка Шикерова
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П
резидентът на САЩ 
Доналд Тръмп е на посе-
щение в Лондон и усети 
какво е хаплив британ-
ски хумор, а англичаните, 
както се оказа, не го 

харесват изобщо. Американският пре-
зидент беше посрещнат в английската 
столица от огромен билборд на Лон-
донската кула, който показва, че вместо 
него англичаните харесват повече бив-
шия президент Обама. Изображението 
е под формата на рейтинг на одобрение 
между двамата държавни мъже на 
Америка. Според билборда само 21% 
от англичаните харесват Тръмп, докато 
подкрепата за Обама е 72%.

Музеят на мадам Тюсо също беше 
преобразен за посещението на Тръмп 
– той беше осветен с изображение на 
червена шапка, каквато носи Тръмп и 
на която пише „Да направим Америка 
велика отново“. В английския вариант 
обаче има картинка с кораба „Джон 
Маккейн“,

който беше скрит от 
погледа на Тръмп

по време на визитата му в Япония по 
искане на Белия дом.

Британската атака срещу Тръмп беше 
гарнирана и с цяла армада от постове в 
туитър. Там под червената шапка пише: 
„Хей, Доналд Тръмп, четем историята за 
моряците от американския военен ко-
раб, за който е заповядано да се скрие 
от вас, защото сте притеснен от надписа 
на шапките им. Така че ние превърнах-
ме Музея на мадам Тюсо в гигантската 
бейзболна шапка на Джон Маккейн. 
Добре дошъл в Лондон!“

Под билборда с рейтингите пък има-
ше текст: „Само да знаете, че сте много 
непопулярен тук, в Англия. Тъжно! Хо-
рата наистина не ви харесват (въпреки 
че обичат Барак Обама). Надявам се, 

ще ви хареса да видите рейтинга си за 
неодобрение върху Лондонската кула.“

Идеята за изображенията на Лон-
донската кула и на Музея на восъчните 
фигури е на организация – противник 
на „Брекзит“. Нейното име е Led by the 
Donkeys.

Също в туитър студентът Оли Нанкар-
ред показа как е окосил тревата близо 
до мястото, където е трябвало да кацне 
президентът. Оли превърнал зелената 
площ в голям еректирал пенис, сочещ 
името на Тръмп. Текстът под изображе-
нието, което той публикувал на стра-
ницата на компанията му за популяри-
зиране на екологични каузи Born Eco, 

гласи: „Познайте кой е бил зает днес да 
коси „твърдо“ - съобщение за Тръмп 
близо до пистата “Станстед“. Моля, 
споделете и нека да видим колко далеч 
може да се разпространи посланието 
за добре дошъл!“ написа той. „Помахай 
ни, когато отлиташ утре!“, пише още 
студентът.

Гигантска фигура на туитващ Тръмп, 
седнал върху златна тоалетна също 
се появи в центъра на Лондон, като 
протест срещу визитата му. Фигурата 
имаше и аудио функция и издаваше 
пърдящи звуци, и повтаряше някои от 
най-известните реплики на Тръмп, като 
„аз съм умствено стабилен гений”, „вие 
сте фалшиви новини” и т.н. 

Официалното посрещане на Тръмп и 
съпругата му Мелания обаче беше съв-

сем различно. В чест на американския 
президент

в банкетната зала на 
Бъкингамския дворец бе 

организиран прием
Елизабет Втора вдигна тост и изрази 

увереност, че ценностите и интересите, 
споделяни от Великобритания и от САЩ, 
ще продължат да обединяват двете 
страни. „Като погледнем към бъдещето, 
аз съм уверена, че нашите общи ценнос-
ти и споделени интереси ще продължат 
да ни обединяват”, каза британският мо-
нарх. „Днес ние празнуваме съюз, който 
помогна да се осигурят безопасността 
и просперитета на двата ни народа в 
продължение на десетилетия и който, аз 
вярвам в това, ще продължи още години 
напред”, допълни Елизабет Втора.

После тост вдигна Тръмп и произне-
се кратко слово. Той каза, че куражът, 
засвидетелстван от британския народ 
през Втората световна война, гарантира, 
че „вашата съдба ще остане винаги във 
вашите собствени ръце”, предаде Би Би 
Си.

„През войната кралското семейство 
беше изпълнено с решителност и 
твърда солидарност с Общността на 
нациите”, добави той. Тръмп припомни 
приноса на Елизабет Втора през Втората 
световна война, а именно периодът, 
в който тя е била механик и шофьор 
в редиците на Женския спомагателен 
териториален корпус. „Този млад меха-
ник беше бъдещата кралица”, подчерта 
Тръмп. Той

нарече Елизабет Втора 
„велика, велика жена”

и каза, че тя е „вдъхновила” народа да 
подкрепя военните.

Сред общите ценности Тръмп изброи 
свободата, суверенитета, върховенство-
то на закона и самоопределението.

Тръмп се срещна и с премиера Тереза 
Мей. Пред нея той заяви, че ще има 
“важно търговско споразумение” между 
двете държави след „Брекзит“. „Ми-
сля, че ще имаме много, много важно 
търговско споразумение. То ще е много 
справедливо споразумение и мисля, 
че е нещо, което и двамата искаме да 
постигнем”, заяви Тръмп.

Тръмп в 
Лондон – 
подигравки 
и тостове
Президентът на САЩ иска 
търговско споразумение с 
Великобритания след „Брекзит“
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К
омунизмът изглежда ни-
кога няма да си тръгне от 
Русия и след серия приети 
закони, които допълнител-
но ограничават свобо-
дата на изразяване, сега 

тайните служби, наследили КГБ, искат 
достъп до паролите на руснаците за 
имейли и дори tinder – приложението 
за запознанства.

Кремъл задължи мобилното прило-
жение за запознанства tinder да предос-
тавя потребителски данни на руските 
разузнавателни служби.

Приложението бе включено в нов 
списък с онлайн услуги, функциони-
ращи на територията на Русия, които 
трябва при поискване да предоставят 
потребителски данни на руските власти, 
в това число на Федералната служба за 
сигурност – наследника на репресивна-
та машина КГБ.

Въпреки това в съобщението на регу-
латора „Роскомнадзор“ категорично се 
заявява, че попадането в този регис-
тър по никакъв начин не означава, че 
компаниите автоматично предоставят 
безконтролен достъп до данните си на 
руските служби. Засега от tinder не са 
коментирали темата.

Във вторник стана ясно, че 

ФСБ иска достъп и от 
най-големия руски 

интернет портал „Яндекс“
до криптографските ключове (кодове) 
към нейния имейл сървис (Yandex.
Pochta) и хостинг сървис за файлове 
(Yandex.Disk).

Това би дало на ФСБ лесен достъп до 
електронната кореспонденция на полз-
вателите. „Яндекс“ все още не е изпъл-
нил искането на ФСБ, направено преди 
няколко месеца, тъй като това би дало 
достъп до паролите на ползвателите в 

цялата система на „Яндекс“.
Оттам обявиха, че желаят да спазват 

законите, но не и като разрешат на 
властите достъп до личните данни на 
своите потребители.

Искането на ФСБ е направено въз 
основа на закон от 2016 г., който налага 
всички онлайн компании да държат 
личните данни на своите потребители 
на сървъри в Русия и да бъдат готови да 
ги предоставят на властите при поиск-
ване, както и да изтриват резултатите от 
някои търсения в мрежата.

Частната компания „Яндекс“ поддър-
жа най-популярната в Русия интернет 
търсачка и електронна поща.

През последните години Русия прие 

поредица от закони, разширяващи кон-
трола на властите над интернет. Един 
от тези закони дава на съответните ор-
гани, включително и на ФСБ, право да 
изискват от интернет компаниите лични 
данни на техните потребители. При 
неспазването им компаниите рискуват 
да получат забрана за разпространение 
на платформите си на руска територия.

tinder не е 
единствената популярна 

технологична услуга
към която да се насочва „Роскомнад-
зор“. Американските интернет гиганти 
Google и Facebook са в юридически 
спор с агенцията заради същото искане, 

отправено от тях. Те все още не са пре-
доставили на регулатора този достъп, 
а от руска страна им отговарят със 
заплахи за блокиране на територията 
на Русия.

Идентичен беше случаят и с руското 
чат приложение telegram, попаднало 
също в регистъра на „Роскомнадзор“. 
Когато през миналата година от частна-
та компания отказаха да предоставят 
такъв достъп до информация за потре-
бителите на приложението, властите 
обявиха, че то ще бъде блокирано. 
Междувременно обаче потребителите 
прибегнаха до използването на ано-
нимни прокси сървъри и VPN (вирту-
ални частни мрежи), за да продължат 
достъпа си до telegram.

Под управлението на президента Вла-
димир Путин, който е бивш агент на КГБ, 

агенциите за сигурност 
в Русия набраха 

значителна власт и сила
и от няколко години насам се домогват 
до още по-стабилен контрол върху 
това, което се случва онлайн. През 
миналия месец той подписа закон, 
който дава ход на проекта за „сувере-
нен интернет”. Той цели да разработи 
независима онлайн мрежа, която да 
оперира независимо от останалата част 
от света.

Засега възможността Русия да изгра-
ди такава мрежа, която да е изключена 
от глобалния интернет, е до голяма 
степен теоретична. И все пак усилията 
на Кремъл се следят внимателно от 
експертите.

Критиците твърдят, че правителство-
то се опитва по този начин да задуши 
свободата на словото и възможността 
за изразяване на несъгласието онлайн, 
увеличавайки цензурата под претекст 
за борба с тероризма и кибератаките.

Кремъл иска паролите 
за имейла и tinder
Закон дава достъп на тайните служби, 
наследили КГБ, до личните данни на хората

Владимир Путин на посещение в най-големия руски интернет портал „Яндекс” през септември 2017 г. 

Сн.: АП/БТА

Руски интернет комунизъм 
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З
аконодателите в Илинойс 
приеха исторически закон, 
с който се разрешава 
употребата на марихуана 
за развлекателни цели. 
Губернаторът Джей Би 

Прицър каза, че ще го подпише. Ако 
това стане, Илинойс ще е първият щат, 
където употребата на марихуана ще се 
легализира със закон, а не с гласуване 
на референдум. С новата мярка, счита-
но от 1 януари 2020 г., жителите в щата с 
най-много българи, които са на възраст 
21 и повече години,

могат законно да закупят 
и да притежават 

до 30 г марихуана
Някои адвокати по въпросите на пра-

вата на работниците казаха, че много 
служители в различни компании ще 
си извадят погрешни заключения. „Ще 
има хора, които ще си помислят, че сега 
могат да отидат на обяд през обедната 
си почивка и да хапнат кексче с трева 
и че шефът им не може да им напра-
ви нищо“, казва адвокатът Скот Круз. 
„Работодателите трябва да са твърди в 
политиката си. Ако при тях има нулева 
толерантност, то това означава, че все-
ки под влияние на алкохол или други 
вещества може да бъде уволнен и е 
важно работниците да са наясно с това“, 
допълва той.

Независимо от промяната в Илинойс

марихуаната все 
още е незаконна на 

федерално ниво
Това позволява на работодателите да 

забранят използването й сред служите-
лите си в Илинойс. Марихуаната, както 
и алкохолът, може да остане в органи-

зма няколко дни след употребата, което 
от своя страна е вероятно да се отрази 
на работоспособността. Последното е 
в ущърб на работодателите и затова те 
забраняват употребата на наркотици, 
включително и марихуана на работ-
ното място, а също и присъствието на 
работници под влияние на наркотични 

и упойващи вещества. Круз обаче смята, 
че има шанс отношението към мариху-
аната да се промени. „Мисля, че някои 
работодатели ще кажат, че биха толери-
рали употребата на марихуана, стига да 
не е в работно време“, отбелязва той.

Важно е да се запомни, че позиции, 
които изискват изключително спаз-

ване на правилата за безопасност, 
като експлоатацията на тежки машини 
например, все още ще изискват нулева 
толерантност.

Пушенето на обществени 
места е също абсолютно 

забранено
и нарушителите могат да бъдат глобени 
за това. Публични места са и улиците, 
парковете и училищните площадки. Из-
ползването на марихуана не е позволе-
но и при шофиране или управление на 
лодка, а също и в близост до някой, кой-
то е непълнолнолетен или около всеки 
служител по обществената безопасност. 
Нарушителите могат дори да бъдат

глобени дори 
за пушене у дома

ако отвън има хора, които могат да 
видят това и докладват на властите.

Очаква се продажбите от марихуана 
за развлекателни цели в Илинойс да 
донесат 57 млн. долара в бюджета за 
тази година и 140 млн. долара през 
следващата.

Разрешиха марихуаната 
в Илинойс – ще има ли 
„напушени“ на работа?

Сн.: АП/БТА



BG ТЕЛЕГРАФ
Габриел – еврокомисар, 
Павлова – евродепутат

Няма да влизам в ЕП, съобщи 
Мария Габриел. Тя се отказа от 
позицията си на евродепутат, за 

да остане еврокомисар. Така евродепу-
тат става Лиляна Павлова, която е седма 
в листата на ГЕРБ.

Мария Габриел трябва да подаде 
заявление за напускане на Европейския 
парламент пред европейската струк-
тура, заяви говорителят на ЦИК Александър Андреев. Случаят на Габриел е 
по-различен от този на напусналите Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски от ДПС, 
които подадоха заявление пред ЦИК.

Подготвя се интерконектор 
България–Сърбия

Междусистемната връзка Бъл-
гария–Сърбия, трябва да бъде 
въведена в експлоатация през 

2022 г. Това потвърдиха енергийните 
министри на двете страни Теменужка 
Петкова и Александър Антич. Те разго-
варяха в Белград, където се провежда 
среща на върха, посветена на енер-
гийната сигурност в региона. Според 

единодушното мнение изграждането на инфраструктура е ключово условие за 
енергийна сигурност и конкуренция в газовите доставки за региона на Югоиз-
точна Европа.

ВМРО иска преглед на 
коалиционното споразумение
ВМРО ще поиска преглед на спора-

зумението, по което работи упра-
вляващата коалиция. Това заяви 

Искрен Веселинов, заместник-предсе-
дател на партията и на парламентарна-
та група „Обединени патриоти“. „Смятам, 
че това е нормално. Ние сме по средата 
на мандата и ако нещо не върви, трябва 
да заявим, че не върви и да търсим 
решение на проблемите. Това е първото, което трябва да се направи, и всичко 
оттам насетне ще последва естествено“, каза той.

Веселинов определи като „логичен“ резултата на ВМРО на европейските 
избори.

ЦИК иска постоянна 
администрация

Необходима е постоянна изборна 
администрация, каза председа-
телят на ЦИК Стефка Стоева. „За 

това е необходимо решение на парла-
мента, но аз лично бих ги предложила“, 
каза Стоева. Тя обаче направи уговор-
ката, че първо е необходим сериозен 
и задълбочен анализ на изборите и в 
момента е рано да се правят заключе-

ния за необходими промени в изборното законодателство. Според Стоева „като 
цяло изборите преминаха законосъобразно”.

Standard & Poor’s потвърди 
кредитния рейтинг на България
S & P Global Ratings потвърди 

дългосрочния и краткосрочния 
кредитен рейтинг на България в 

чуждестранна и местна валута BBB-/A-3. 
Перспективата пред рейтинга остава 
положителна.

Според обобщената оценка на S & 
P фискалната и външната позиция на 
страната остават силни, а очакванията 
за икономическия растеж се оценяват като благоприятни независимо от струк-
турните ограничения в дългосрочен план.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.



5 - 11 юни 2019 13

И
нформация за профи-
лите си в социалните 
мрежи (“Фейсбук”, “Ин-
стаграм”, “Туитър” и т.н.) и 
имейлите за последните 
5 години ще трябва да 

попълват повечето кандидати за US 
виза отсега нататък. Изискването влезе 
в сила от петък, 31 май, след като са 
били одобрен видът на новите форму-
ляри.

Според регулацията на Държавния 
департамент хората, които искат да 

посетят САЩ, че трябва да съобщават 
своите имена или прякори в социални-
те медии, както и своите имейл адреси 
и телефонни номера за период от пет 
години. 

Промените ще засегнат 
близо 14,7 милиона 

души годишно
Това е резултат от указ на Доналд 

Тръмп от март 2018 г. за подготовка за 
въвеждане на “изключително подробни 
проверки” при издаването на визи и 
предоставяне на имигрантски статут и 
убежище.

Досега само кандидати за виза, при 
които има нужда от допълнителна 
проверка – например хора, които са 
били в части от света, контролирани 
от терористични групи – трябваше да 
предоставят данните за активността си 
в социалните мрежи.

От Американският съюз за граждан-
ски свободи (ACLU) – група за граж-
дански права – каза, че няма “никакви 
доказателства, че подобен мониторинг 

на социалните медии е ефективен или 
честен”. От съюза видяха и

вероятност хората 
да решат да се 

самоцензурират онлайн
Изключения ще има за някои 

кандидати за виза – например хора с 
дипломатически статут или официални 
лица. Хората, които искат да пътуват в 
САЩ, за да работят или учат, ще трябва 
да предоставят информацията.

И в момента във формуляра има 
позиция за оновните социални мрежи, 
но вече ще бъде добавена възможност 
да бъдат изброени всички подобни 
сайтове, които кандидатът използва.

“Ние непрекъснато работим за нами-
рането на механизми за подобряване 

на нашите процеси на скрининг, за 
да защитим гражданите на САЩ, като 
същевременно подкрепяме закон-
ното пътуване до Съединените щати”, 
се казва в съобщение на Държавния 
департамент.

От там допълват, че скоро от канди-
датите за много от видовете визи ще се 
изисква и доста по-подробно да опис-
ват къде са пътували в чужбина.

Тръмп заложи справянето с нелегал-
ната миграция към САЩ като основен 
приоритет в предизборната си кампа-
ния за президентския вот през 2016 г. 
Той обеща още да наложи постепенно 
повишаване на тарифите за Мекси-
ко, освен ако страната не ограничи 
незаконната имиграция през южната 
граница на САЩ.

Това изисква указ на Тръмп

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Виза за САЩ? 
Дайте си 
фейсбука

А
дминистрацията на Тръмп 
наложи нови строги ограниче-
ния за пътувания и посещения в 
Куба от американски граждани, 

включително и забрана на много форми 
на пътувания с цел образование и 
отдих, предаде Асошиейтед прес.

В съобщение на Министерството на 
финансите се казва, че САЩ вече няма 
да разрешават групови пътувания до 
Острова по образователни и културни 
програми, известни като “хора при 
хора”. В рамките на тези програми хиля-
ди американски граждани посещаваха 
острова дори още преди възстановява-
нето на дипломатическите отношения 
с комунистическото правителство на 
Куба през декември 2014 г.

Американските круизни кораби също 
няма да имат правото да спират в Куба. 

Ще се отказват и разрешения за пътува-
ния с частни и корпоративни самолети 
и яхти.

Новите правила влизат незабавно, но 
изключения ще има за тези, които вече 
са направили резервации за пътуване 
по тези програми.

Засега изглежда, че от новите мерки 
няма да бъдат засегнати редовните 
пътнически полети. Разрешени остават 
и университетски групови посещения, 
академични форуми, журналистически 
и професионални срещи.

Според финансовия министър Сти-
вън Мнучин новите мерки се предпри-
емат в отговор на “дестабилизиращата 
роля” на Куба в Западното полукълбо, 
включително и заради нейната подкре-
па за правителството на президента 
Николас Мадуро във Венецуела.

САЩ с нови ограничения 
върху пътуванията до Куба
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К
амарата на представите-
лите в Конгреса на САЩ 
одобри т.нар. Dream Act 
– законодателна мярка за 
слагане край на заплахата 
от депортиране, която 

дълго време тегнеше над имигрантите 
без документи – около 2 милиона души, 
известни като „мечтатели”, влезли неле-
гално в САЩ като деца.

Контролираната от демократите 
Камара прие мярката с 237 (от които 7 
републиканци) на 187 гласа въпреки съ-
противата на Белия дом, според която 
тя ще облагодетелства незаконната 
имиграция.

Одобреният законопроект ще защити 
от депортация също около 460 000 
имигранти, които пребивават законно в 
САЩ по силата на програма за времен-
на закрила, предназначена за страни, 
пострадали от война или природно 
бедствие.

Мигрантите ще получат възможност 
за законно пребиваване и гражданство.

“Такъв законопроект не е гласуван 
от 2010 г., така че е голямо нещо”, казва 
27-годишната Бруга Бухид, която участ-
ва в програмата DACA. За първи път 
версия на DREAM Act е предложена в 
Конгреса през 2001 г. 

След неуспеха в прокарването на 
закона през 2012 година предишният 
президент Барак Обама създаде с указ 
програмата DACA, която дава закрила 
на тези деца, доведени в САЩ без тяхно 
съгласие като малки. Доналд Тръмп се 
опита на няколко пъти да отмени тази 
програма, но съдилищата засега не му 
разрешават.

В края на миналата година Тръмп се 
съгласи на компромис – статут за тези 

деца срещу пари за обещаната от него 
стена по границата с Мексико. След 
като идеята беше критикувана от кон-
сервативни коментатори по FOX News, 
Тръмп обяви, че се отказва и остави 
лидерите на двете партии в Конгреса 
шокирани.

Условията за 
зелена карта

Законопроектът, приет в Конгреса, 

ще даде временни зелени карти за 10 
години на хора, които са доведени в 
САЩ, преди да навършат 18 години, 
и са живели тук без прекъсване през 
последните 4  години. Те трябва да имат 
завършено средно образование в САЩ 
и да минат през проверка за криминал-
но минало. Тези, които са извършили 
сериозни престъпления, няма да имат 
право на легален статут.

За да получат американско граждан-
ство пък, тези млади имигранти трябва 
да имат колежанска диплома или да са 
завършили поне две години във висше 
учебно заведение или техническо учи-
лище. Ще се квалифицират и тези, които 
са служили в армията или са работили в 
САЩ повече от 3 години.

Законопроектът ще даде на тези ими-
гранти и достъп до финансова помощ 
за колеж.

Републиканците критикуват новия за-
ради липсата на гаранции за погранич-
ната сигурност и твърдят, че е твърде 
мека. На практика няма шанс тя дори 
да бъде обсъдена в контролирания от 
републиканците Сенат, а Белият дом 
заплаши с вето.

Демократите приеха Dream 
Act, но републиканците в 
Сената ще го отхвърлят

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com





US ТЕЛЕГРАФ
Съветник на Тръмп 
напуска поста си

Председателят на съвета на 
икономическите консултан-
ти на президента на САЩ 

Кевин Хасет ще напусне поста си 
в най-близко време. Това съобщи 
в туитър държавният глава на 
САЩ Доналд Тръмп. Кевин Хасет, 
който свърши такава великолепна 
работа за мен и администрацията, 
в най-скоро време ще напусне поста си, съобщи Тръмп. „Искам да благодаря на 
Кевин за всичко, което той направи, той е истински приятел”, отбеляза Тръмп.

Антимонополно разследване 
срещу „Гугъл“

Министерството на право-
съдието на САЩ подготвя 
разследване срещу бизнес 

практиките на „Гугъл” (Google) и 
дали те нарушават антимонопол-
ните разпоредби. „Гугъл” бе гло-
бена с рекордните 2,72 милиарда 
долара от Европейската комисия 
през 2017 година за злоупотреба 
с доминираща позиция на при 

онлайн търсенето в интернет. В САЩ федералната комисия по търговията пред-
прие антимонополно разследване срещу „Гугъл”, но го закри през 2013 година, 
без да вземе някакви мерки.

Нови преговори 
с талибаните
Специалният пратеник на САЩ 

за Афганистан Залмай Халилзад 
изрази оптимизъм по отношение на 

обявените нови преговори с талибаните. 
Преговорите се очаква да се проведат по-
късно този месец в Катар.

Халилзад заяви, че ще работи по два 
плана. Първият ще бъде да събере регио-
нална и международна подкрепа за мир-
ния процес в Афганистан. Вторият план 
предвижда работа в посока изпълнение на рамковото споразумение за слагане 
на край на конфликта.

Зеленски с визита 
във Вашингтон
Президентът на Украйна Володимир Зелен-

ски е получил покана от американския 
президент Доналд Тръмп за официална 

визита във Вашингтон. Зеленски благодари на 
Тръмп за поканата, се казва в съобщение на 
президентската администрация. В него се по-
сочва още, че проектът на закон за засилване на 
поддръжката за Украйна, представен в Камарата 
на представителите на американския Конгрес, е 
важен сигнал за стратегическото партньорство 
между двете страни.

Увеличават се 
потребителските цени
САЩ отчетоха за април най-голя-

мо нарастване на потребител-
ските цени от 15 месеца. Потре-

бителските разходи са се увеличили 
само с 0,3 на сто миналия месец. Лични-
те доходи са се повишили с 0,5 на сто. 
Инфлацията е 1,5 процента за април 
с годишно натрупване, отбелязвайки 
леко ускоряване. Показателят е тласнат 
нагоре от цените на бензина и услугите, 
които са неутрализирали поевтиняване 
на храните с 0,3 на сто.
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Н
ай-голямото българско учили-
ще в Ню Йорк, училище “Хрис-
то Ботев”, почете патронния 
си празник и Деня на Ботев и 

загиналите за свободата на България с 
две мероприятия, които са част от 15 
празнични събития, посветени на пред-
стоящата им 15-годишнина през 2020 
г. Тържеството на 2 юни бе почетено от 
консула на Република България за Ню 
Йорк г-н Пламен Георгиев и неговата 
съпруга, бивши учители и завършили 
вече възпитаници на школото, както и 
родители и приятели.

Специален гост от България бе и 
основателят на проекта „Незабравимата 
България“ Искрен Красимиров, който е 
посетил повече от 300 български учили-
ща и е провел 

над 700 урока по 
родолюбие по целия свят 

Красимиров влезе в ролята на вели-
кия Ботев. Неговата прилика с револю-
ционера не  само по външен вид, но и 
по дела, дава основание да го наречем 
„живия Ботев“. Красимиров направи 
презентации на свои филми за Паисий, 
Софроний Врачански, Райна Княгиня, 
Левски и Ботев. Искрен Красимиров е 
в Америка за първи път по покана на 
училище “ Христо Ботев” и гостува също 
на българския събор във Филаделфия, 
както и на генералното консулство в Ню 

Йорк. И на двете места той говори за „не-
забравимите“ герои на България, показа 
свои филми и запозна присъстващите 
с интересни факти за видни български 
възрожденци. 

Искрен Красимиров е на 28 години 
и е автор на десетки късометражни 
документални и игрални филми, най-
известните от които са „Ботев: От Голгота 
към Свобода“ (2013 г.), „Коледен триптих“ 
(2014 г.), „Грешникът светец“ (2015 г.), „100 
000 крачки с Ботев“ (2015 г.), „Живот на 
кръстопът“ (2014 г.)

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

„Живият“ Ботев гостува в 
българско училище в Ню Йорк

„Живият Ботев“ в консулството ни в Ню Йорк

„Живият Ботев“ с учениците на училище „Христо Ботев“ в Ню Йорк
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Д
оста тясно е в двора на най-
известния елитен университет 
в света. Хиляди са дошли да 
чуят как Ангела Меркел гово-
ри в Харвард.

Всеки, който не успява да 
се докопа до сгъваем стол, трябва да си 
търси място на стъпалата пред сградата 
на библиотеката или да следи речта на 
федералния канцлер на един от многото 
видеоекрани, които са разположени 
наоколо. Това е денят на церемони-
ята по дипломирането в Кеймбридж, 
Масачузетс, а Меркел държи официална 
реч към завършилите, като преди това 
получи почетно докторско звание. Тази 
чест вече бе отдадена на нейните пред-
шественици Конрад Аденауер, Хелмут 
Шмид и Хелмут Кол.

Но времената се промениха. Докато 
бившите канцлери бяха в Харвард в 
моменти на относително трансатланти-
ческо единство, Меркел едва ли можеше 
да бъде по-отдалечена политически 
от сегашния американски президент 
Доналд Тръмп, се казва в репортаж на 
Die Zeit.

Докато Германия разчита на отво-
рените граници и добрите търговски 
отношения с експортната си икономика, 
американският президент се опитва да 
укрепи местната икономика с все повече 
нови търговски мита. Докато Меркел е 
считана по-скоро за модерираща сила,

Тръмп обича публичните 
властови игри

За публиката в Харвард стилът на 
канцлера очевидно е по-добър. Когато 
излиза на сцената в ранния следобед, 
слушателите се изправят и я аплодират. 

„Развълнувана съм да бъда тук днес и да 
ви разкажа за моя опит”, казва Меркел 
на английски. Изглежда по-спокойна, 
отколкото обикновено, на 6000 киломе-
тра от Германия, на среща с непозната 
аудитория. Тук тя може да се представи 
като жена, която се държи внимателно 
и чиято дума има тежест. За разлика от 
Германия, където влиянието на канцлера 
изглежда намалява след обявяването на 
оставката й в края на октомври.

След няколко изречения на английски 
Меркел продължава речта си на немски 
и разказва за младостта си в ГДР, за апар-
тамента си в Източен Берлин, който е 
бил близо до стената, която тя не можела 
да преодолее дълго време.

“Всеки ден трябваше да завивам 
настрани, малко 
преди свободата”, 
казва канцле-
рът, описвайки 
облекчението си 
след падането 
на Берлинската 
стена, което й е 
дало възможност 
да поеме по нов 
път. Този разказ 
вероятно е адре-
сиран и до Доналд 
Тръмп, който пре-
върна темата за 

укрепленията по мексиканската граница 
в голям политически проект.

Това е само един от многото намеци 
към американския президент, които 
Меркел хвърля в своята почти 35-минут-
на реч. “Днес отново има стени в глави-
те“, казва умишлено канцлерът. – Стените 
на “невежеството и ограничеността”. Има 
ги както между членовете на семейства-
та, така и между социалните групи, в 
различните раси, народи, религии. “Иска 
ми се да можем да съборим тези стени”, 
казва Меркел. Лъжите не трябва да се 
наричат истини и истини не трябва да се 
наричат лъжи, пояснява Меркел, имайки 
предвид сложните отношения на Тръмп 
с пресата. Без да назове президента,

Меркел избира ясни думи 
на критика

И се приема добре от публиката. 
Изглежда, че слушателите копнеят за 
времената, когато Барак Обама упра-
вляваше Белия дом, в които Brexit все 
още беше далеч. Подобно на канцлера 
космополитният, но в същото време 
елитарен Харвард прилича на времева 
капсула, в която ценностите, за които 
говори Меркел, са запазени.

Оградените сгради на университета в 
Кеймбридж са бастион на либералната 
Америка, макар и все по-отдалечени от 
останалата част на страната. И когато 

Меркел говори в Харвард за „протекцио-
низма и търговските конфликти”, които 
застрашават свободната световна търго-
вия и „основите на нашия просперитет“ 
– това се възприема добре в Харвард, 
но не и в деиндустриализираната страна 
от Средния запад, където избирателите 
съзнателно са гласували за протекцио-
низма на Тръмп.

След многобройни словесни атаки 
срещу американския президент Меркел 
посвещава втората част на речта си 
на бъдещето. Канцлерът се представя 
като мотиватор за младото поколение и 
разпространява оптимизъм. Тя говори за 
проблемите на настоящето и бъдещето, 
които могат да бъдат решени заедно: 
глобалното затопляне, глада, болестите, 
гоненията, миграцията. „Можем да се 
справим с всичко това”, казва Меркел.

Ентусиазмът на канцлера не съвпада 
непременно с нейния

твърде колеблив 
и технократичен 

политически стил
но младите слушатели са развълнува-
ни. Меркел изглежда „самоуверена и 
автономна“, казва един студент, завър-
шил „Здравна политика“. Канцлерът е 
„жена на принципите”, казва друг бъдещ 
политолог.

В края на речта си 64-годишната Мер-
кел се изказва и за своето бъдеще. То е 
напълно отворено. „Само едно е ясно: 
отново ще бъде нещо различно и ново“, 
казва тя.

Като цяло Меркел се държи така, 
сякаш се настройва за сбогуването си от 
политиката. „Вярвам, че винаги трябва 
да сме готови да сложим край на нещата, 
за да усетим магията на началото и 
наистина да се възползваме от възмож-
ностите”, казва канцлерът. Прилича на 
преждевременно сбогуване. Вероятно 
канцлерът няма да има много големи 
международни речи до края на мандата 
си. В Харвард тя обясни как би искала да 
бъде запомнена: като борец за междуна-
родно сътрудничество и свобода.

Канцлерът призова да се съборят новите 
стени, а лъжите да не се наричат истини

Меркел в Харвард – срещу 
Тръмп и невежеството

Сн.: AП/БТА

Сн.: AП/БТА





CANADA ТЕЛЕГРАФ
Отава затвори временно 
посолството си в Каракас

Канада е решила временно да спре ра-
ботата на посолството си във Венецу-
ела във връзка с изтичането на визите 

при канадските дипломати в края на юни, се 
съобщава в изявление на канадския външен 
министър Кристина Фрийланд. Тя обясни, 
че канадските дипломати „вече не могат да 
продължават да издават визи под режима” 
на президента Николас Мадуро. „Нямаме друг избор, освен да спрем временно 
работата на нашето посолство. Решението влиза в сила незабавно”, каза тя. 

Продължителността на 
живота в Канада спря да 
расте заради наркотици 

Продължителността на живота в Кана-
да е спряла да се увеличава за първи 
път от 40 години, като причината за 

това до голяма степен се корени в криза, 
свързана със свръхдози наркотици. Припис-
ваните на свръхдоза смъртни случаи са 1,6 
пъти повече сред жените и 2,1 пъти повече 
сред мъжете през 2017 г., когато регистрира-

ните смъртни случаи са били 4108. Продължителността на живота в Канада - 84 
години за жените и 79,9 години за мъжете, се е увеличила ежегодно със средно 
0,2 години между 1990 г. и 2012 г. и след това с 0,1 години до 2016 г. 

Китай предупреди за 
последствия заради 
случая „Ванчжоу“

Китай предупреди  Канада, че трябва да внимава за 
последствията заради помощта, която оказва на 
САЩ по делото за екстрадиция на вицепрезидента 

на „Хуавей” Мън Ванчжоу. Изявлението бе предшества-
но от призив на вицепрезидента на САЩ Майк Пенс и 
премиера на Канада Жустен Трюдо към Китай да освободи двамата канадски 
граждани Майкъл Ковриг и Майкъл Спейвър. Те  бяха арестувани в Китай през 
декември м.г. малко след задържането в Канада на Мън Ванчжоу, издирвана в 
САЩ за банкова измама и нарушаване на санкциите срещу Иран. 

„Мерцедес“ излиза с 
подобрен двигател в Канада

„Мерцедес” – шампионът на Фор-
мула 1 при конструкторите през 
последните 5 години, е подготвил 

своя първи ъпгрейд на двигателя за сезон 
2019. Подобренията ще бъдат демонстри-
рани в Канада тази седмица, където трасето 
„Жил Вилньов” ще приеме 7-ия кръг от сезо-
на. Изборът на Канада не е случайно. Трасето 

„Жил Вилньов” е от този тип, при който мощността на двигателя е определяща 
независимо от броя шикани в изграждането на пистата.

Двойка инвалиди изоставени 
12 часа на летището 
във Ванкувър

Синът на двойка възрастни инвалиди 
заяви, че иска две големи авиокомпа-
нии да спрат да си разменят взаимни 

обвинения и да  поемат отговорност за 
изоставянето на родителите му за половин 
ден без помощ за достъп до храна, вода или тоалетна. Родителите на Мохан 
Карки, които не говорят английски и се нуждаят от помощ при  пътуване, са 
били открити 12 часа след като били изоставени пред гише на летище Ванкувър. 
Двамата се опитали да комуникират с преминаващите хора, но никой не реаги-
рал, тъй като вероятно не разбирали какво казват.
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Д
оста интересен феномен се 
наблюдава в определени ра-
йони на САЩ. Според данни 
на Alux.com все повече бре-
менни жени от Русия и Китай 
се насочват към определени 

части на Америка, за да родят децата си 
там. Това важи в пълна степен за жените 
на богатите руснаци и китайци.

Елитът на тези две държави разби-
ра, че с това децата им си гарантират 
да са граждани на света. Както знаем, 
американският паспорт осигурява 
на собствениците им безпроблемно 
пътуване до голяма част от страните 
по света, а също така и неограничени 
възможности.

Но осигуряването на виза невинаги е 
възможно или евтино. Например инвес-
титорската виза за САЩ струва 500 000 
долара, а процедурата е доста сложна 
и тромава.

Ето защо

богатите хора от 
определени държави

са намерили по-лесен начин да си оси-
гурят зелена карта за САЩ. Този процес 
има своето име и то е родилен туризъм. 
Какво представлява той?

Най-общо казано, бъдещата майка 
пътува до избраното от нея място, за да 
роди детето/децата си.

Новороденото автоматично става 
гражданин на тази държава, а неговите 
родители си го гарантират на по-късен 
етап. Втората, но не и по-маловажна 
причина за раждането в друга държава 
е достъпът до по-добро здравеопазва-
не и образование.

Най-популярната дестинация за този 
нов вид туризъм е САЩ, но Канада, Ав-
стралия и Хонконг не остават по-назад. 
Най-големите икономики в Европа оба-
че са пригодили законодателството си 
по начин, който не позволява подобен 
вид туризъм, като изискват поне един 
от двамата родители да е гражданин на 
страната.

В САЩ най-често този вид туризъм 
може да се наблюдава във Флорида, и 
по-специално в Съни Айлс бийч. Време-
то там е прекрасно и всичко е направе-
но така, че да ви очаква да родите. Дори 
има фирми, които могат да посредничат 

с целия процес. Колко ще струва това 
– между 10 000 и 100 000 долара в зави-
симост от желаните екстри и продължи-
телността на престоя в САЩ.

Най-продаваните пакети обаче са на 
стойност от около 30 000 долара, като 
срещу тази сума се получават 3-месеч-
ни услуги от съответната агенция.

Ако пък една жена се спре на пакети-
те от шест цифри, то тогава ще може да 
разчита на бавачки, персонален асис-
тент за пазаруването ви, готвач и т.н.

Градчето в северната част на щата е с 
население от 20 000 души, но ежегодно 
там се раждат по около 36 000 бебета. 
Смята се, че на всеки полет от Москва 
до Флорида

има поне по една 
бременна рускиня

която иска да роди в САЩ.
Често бремените жени летят до дос-

тинацията, наричана още „Малката Мос-
ква“, няколко месеца по-рано, тъй като 

авиокомпаниите не позволяват жени в 
последните месеци от бременността да 
летят на дълги полети.

От 2010 г. насам в града изникнаха 
доста ресторанти, студиа за красота, 
фризьорски салони и др., готови да 
приемат гостенките си от Русия.

Бързо търсене в Google показва, че 
днес вече има доста сайтове, които мо-
гат да посредничат, за да се роди дете в 
САЩ. Често те са с версии на руски език 
и мандарин.

Богатите хора в Китай и Русия раз-
глеждат това и като вид застраховка, 
при положение че политическата обста-
новка в родините им се влоши. Граж-
данството на децата им ще им позволи 
да ги изпратят да учат във втората им 
родина – САЩ.

Въпреки че раждането в САЩ на 
граждани от други държави за момента 
е законно, това може скоро да се про-
мени. Дори президентът Доналд Тръмп 
се изказа остро срещу тази възможност.

„Малката Москва“ 
във Флорида
Все повече бременни рускини пътуват 
до САЩ, за да родят детето си
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Д
ържавите от Организацията 
за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР) се 
радват на най-високите нива 
на заетост от близо половин 
век насам.

Само за последните пет години 36-те 
страни членки на организацията, които 
са сред най-богатите в света, са създали 
43 милиона работни места. Както е 
известно, именно в тези държави има и 
най-много български емигранти.

Общото ниво на безработицата може 
и да се понижава, но в много държави 
политиците и от двата края на полити-
ческия спектър изтъкват, че качеството 
на работните места, които се предлагат, 
е много по-ниско. Шофирането на такси 
в Uber или

разнасянето на храна 
по домовете

не са сред професиите, изискващи ви-
сока квалификация, твърдят критиците. 
Нискоквалифицираната заетост наисти-
на леко се увеличава, но в същото вре-
ме делът на висококвалифицираните 
специалисти нараства много по-силно 
и през последните години регистрира 

истински „бум”.
Другата заблуда е, че хората сменят 

работното си място много по-често. 
За последните 20 години делът на слу-
жителите в държавите от ОИСР, които 
се задържат на работното си място за 
по-малко от година, се движи около 20 
процента и няма тенденция към пони-
жение или увеличение. 

Някои икономисти смятат, че ниското 
равнище на безработицата не трябва да 

се приема като панацея, която реша-
ва всички икономически проблеми. 
Според тях членовете на развитите 
общества би трябвало да се стремят да 
работят по-малко, а не повече. Хората, 
които нямат жизнена необходимост 
да работят на пълен работен ден, имат 
възможност да посветят времето си на 
нещата, които ги удовлетворяват, или 
да се ориентират към по-творчески за-
нимания. Антропологът Дейвид Гребер 
например твърди, че огромна група от 
хора, основно в Европа и Северна Аме-
рика, прекарва целия си трудов стаж с 
убеждението, че извършва

дейности, от които няма 
почти никакъв смисъл

Япония е държавата с най-ниско ниво 
на безработица в ОИСР – средно 3% за 
последните 50 години. Но на летището в 
Ханеда има служителка, която под-
режда куфарите, поставени на 
транспортната лента. А в един 
от баровете в централната част 
на Токио коктейлите се пригот-
вят от трима души, които след 
това стоят до клиента, докато го 
изпие. Като цяло повечето обще-
ства печелят от силния трудов 
пазар. По-високата заетост води 
до повече данъчни постъпления 
в държавната хазна и по-малко 
обезщетения за безработица.

Наличието на работа дава 
на повечето хора усещане за 
смисъл и удовлетворение, а това 
е свързано с психическото и 
физическото им здраве. Освен 
това, когато човек има някаква 
работа, той има много по-голе-
ми шансове за кариерно развитие и 
преминаване към по-добра и по-висо-
коплатена позиция.

Минималната заплата в държавите от 
ОИСР се повишава от 44% от средна-
та през 2000 г., до 50 на сто в днешно 
време.

Освен това става все по-възможно 
определени дейности да бъдат делеги-
рани на машините и роботите. Проучва-
не на Оксфордския университет твърди, 
че 47% от работните места в САЩ

са под риск от 
автоматизация

Възходящият икономически тренд 
обикновено тласка безработицата на-
долу, а възстановяването след светов-

ната финансова криза вече продължава 
повече от десетилетие. САЩ например 
са на път да регистрират най-дългия 
период на непрекъснат икономически 
възход в своята история.

Повечето държави от ОИСР са със 
застаряващо население. Младите хора 
са по-склонни да се регистрират в 
бюрата по труда, защото имат по-ниска 
квалификация, а и са по-активни. Когато 
загубят работата си, много от по-въз-
растните не са склонни да търсят нова 
и е много по-вероятно да „изпаднат” от 
работната сила.

Малките, но постоянни промени в 
държавните политики, насочени към 
заетостта и образованието, са третият 
важен „локомотив” на трудовия пазар. 
Много от съвременните политици, 
включително и Тръмп, си приписват 
заслуги, които всъщност са дело на 
техните предшественици през послед-
ните десетилетия. Развитите държави 
действаха както с методите на „тоягата”, 
така и на „моркова”. Сред „моркови-
те” например бяха сериите от мерки, 
насочени към жените за по-ефективно 
съвместяване на професионалния и 
личния живот.

Сериозни стимули бяха насочени и 
към образованието. Делът на хората 
с висше образование в държавите от 
ОИСР се повишава от 22% през 2000 
г. до близо 40 на сто днес. Тези хора 
е много по-вероятно да се включат в 
работната сила, отколкото да изпаднат, 
за разлика от нискоквалифицираните 
служители.

В същото време държавната полити-
ка на много места размаха и „тоягата”, 

ограничавайки влиянието на профсъ-
юзите и намалявайки възможностите 
за колективно трудово договаряне. По 
този начин заплащането стана много 
по-гъвкаво и зависимо от пазарните 
условия. Понижаването на заплатите 
не е приятно, но ако компаниите нямат 
възможност да го правят, е много по-
вероятно да прибегнат до съкращения 
във времена на криза.

Настоящият бум на трудовия пазар 
кара някои икономисти да се притес-
няват за бъдещето и да чертаят мрачни 
прогнози за нова икономическа криза. 
Историята през последните няколко 
века обаче показва, че технологичното 
развитие създава много повече работ-
ни места, отколкото унищожава.

Там, където емигрират българите, 
безработица почти няма

В най-богатите държави са създадени 43 млн. работни места за последните 5 години
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В
динският учител Алексан-
дър Николов е обиколил 
света пеша и без пари пре-
ди повече от 100 години. 
Обиколката му продължи-
ла десет години, разказва 

пенсионираният краевед от Видин Рачо 
Миланов, който попаднал на тази исто-
рия, докато работел по своята фейсбук 
страница „Старият Видин“. 

Видинският учител, любител на при-
ключенията и пътешествията, раздавал 
в местата, които е посещавал, картички 
с портрета си на лицевата страна и 
текст на гърба, който бил на няколко 
езика. Текстът на картичката гласял: 

„Пътешественикът, обикалящ пеша 
около света. Единствената цел на моето 
пътешествие е да изучавам природа-
та, както и порядките и обичаите на 
обитателите на страните, през които 
преминавам. Предприех това пътешест-
вие без пари, разчитайки единствено на 
помощта на почтени хора. Тази картич-
ка с моя портрет ще служи за спомен 
от моето посещение във вашата страна. 
1903 г. Моето пътешествие ще приклю-
чи през 1915 г. H. J. M. Nikoloff . Учител 
във Видин, България.”

Наскоро Миланов открил отново дру-
га пощенска картичка на Александър 
Николов, вече 

подписана лично 
от него и изпратена до 

България от САЩ
където видинският учител пристигнал 
през 1908 година. Рачо Миланов казва 
пред БТА, че досега са били открити две 
такива картички с две различни снимки 
на лицевата страна, а преди дни в сайт 
за продажба на стари пощенски картич-
ки се появила и третата, изпратена от 
САЩ. На картичката и пощенския плик 
е написано: „От Александр Николов. 

Видинлия. Ню Йорк 
2.06.1908 г. До Г-ну 
Ив. Ев. Гешов. ул. 
Цар Освоб., София, 
Bulgaria, Europa.”

Краткият текст 
съдържа важна 
информация - името 
на самия пътешест-
веник, Александър 
Николов, и вероятно 
съкращението H.J.M. 
което е поставяно 
пред фамилията 
Николов на пощен-
ските картички, е 
някаква титла или 
звание, което обаче 
все още не знаем, 
обяснява Миланов. 
Предполага се 
обаче, че инициалът 
H. пред името на 
учителя пътешест-
веник означава 
„Хаджи”, защото е 
бил на хаджилък на 
Божи гроб.

Получателят Иван 
Евстатиев Гешов е 
виден български 
финансист, учен и 

политик, лидер на Народната партия, 
избиран за народен представител, 
председател на Народното събрание 
и министър-председател на България. 
Краеведът допуска, че тъй като в текста 
няма никакво лично съобщение, може 
би в случая пътешественикът се обръща 
към Гешов като към учен и председател 
на Българската академия на науките, за 
да го информира за местоположението 
си. 

Според текста на публикуваната кар-
тичка, издадена около 1907 г., Алексан-
дър Николов е изминал 62 000 кило-
метра за 3 години и 9 месеца през два 
континента - Европа и Африка. Целта 
на пътешественика е била да обиколи 
света за около 12 години - от 1903 г. до 
1915 г. Историята 

звучи като фантастика 
и вероятно това е 
първият българин

тръгнал да обикаля света, смята Рачо 
Миланов. Текстът на гърба на пощен-
ската картичка, на която е сниман ви-

динският пътешественик, е написан на 
четири езика - немски, френски, англий-
ски и испански, допълва още той.

Сведения за първия българин пъте-
шественик, тръгнал да обикаля пеша 
и без пари света, се намират дори и 
във „Вашингтон таймс“ от 1908 година. 
В броя си от 26 юни 1908 г., петък, на 
девета страница вестникът публикува 
материал за пътешественика заедно с 
неговата снимка.

Данни за видинлията се откриват 
също и във френски колекционерски 
сайт за пощенски картички. Картичката 
е с неговия образ и текст, отново на че-
тири езика. В текста под тази картичка е 
записано, че пътешествието приключва 
през 1913 г. 

Рачо Миланов продължава да търси 
още информация за първия българин 
пътешественик и се опитва да открие 
още неща за него и да разкаже за ви-
динския учител, който преди повече от 
век е имал куража да измине 62 000 км 
по света пеша и без пари.

Александър Николов изминал 62 000 км, 
за да опознае другите народи 

Видински учител 
обикаля света 
пеша и без пари 
преди 100 години
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Н
ад хиляда души се събраха 
в събота на поредния 
български събор за съна-
родниците ни от североиз-
точните щати. Организатор 
беше Българският култу-

рен център за Пенсилвания, Ню Джърси 
и Делауеър. И този път мястото беше 
Поланка парк във Филаделфия, на която 
винаги се извива дълго кръшно хоро.

За щастие 
и времето се усмихна

на българите в района, а веселбата 
не спря до късно през деня. „Тук през 
последните няколко дни непрекъснато 
имаше бури, дъждове, даже предупреж-
дение за торнадо“, казва Сирма Куцакис, 
представител на организаторите. „Вре-
мето обаче ни пощади за събора. Даже 
след това в 10 часа вечерта валя пак, но 
по време на събора времето беше пре-
красно и хората не искаха да си тръгват“, 
разказва тя. „Много хора коментираха, че 
това е най-хубавият събор досега“, спо-
менава още Сирма и го отдава на добрата 
организация, за която са помогнали 

много доброволци.
Ентусиазирани да водят програмата 

бяха Боряна Георгиева и Бейли Геор-
гиева, майка и дъщеря. Участие взеха 
училище „Децата на България“, Ню Джър-
си, с рецитал от песни и стихотворения, 

танцов ансамбъл „Босилек”, Ню Йорк, 
танцов ансамбъл „Горана-джуниър“ при 
училище „Хр. Ботев“ в Ню Йорк, танцова 
група „Еделвайс“ към училище „Родина“ 
в Стродсбърг, Пенсилвания, училище 
„Родна реч“ от Харисбърг с изпълнение 
на песента „Катерино моме” и солист 
Михаела Христозова. За първи път 

на сцената се представи 
фолклорен клуб „Aлгара“ 

от Ню Джърси с художествен ръководи-
тел Галина Сахарова. 

Интересно бе и участието на фолклор-
ния клуб при гимназия „Принстън“ в Ню 
Джърси, чийто основател и хореограф 
е тийнейджърката Мишел Василев. От 
по-известните състави публиката видя 
танцова група „Пендари“ към училище 
„Христо Ботев“, гр. Вашингтон. За доброто 
настроение на публиката допринесоха 
още DJ Ивайло Христов, „101 каба гайди 

и тъпани“ с художествени ръководители 
Кирил Кетев – гайда, и Мерсид Муста-
фоф–Семката – тъпан, както и Генадий 
Лазаров със своя акордеон. 

Гост беше и „живият“ Ботев (Искрен 
Красимиров), с когото желаещите можеха 
да се снимат и да разговарят за прожек-
тирания му филм за поета революцио-
нер. Не бяха за изпускане и кръжоците за 
правене на кукерски маски със Севдалин 
Семов, както и този за дърворезба с Таня 
Ангелова. Ангел Колев пък представи 
български книги. Специално за дамите 
имаше и щанд с бижута, както и такъв 
с екологични сапуни. Вкуснотиите за 
почерпка бяха осигурени от няколко 
различни вендора. 

Наскоро Българският културен център 
за Пенсилвания, Ню Джърси и Делауеър 
обяви идеята си за закупуване на собст-
вена сграда или земя, за което в момента 
тече набиране на средства.

И този път сънародниците ни извиха кръшно хоро

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Седми събор на българите в 
Пенсилвания и съседните щати



Т
елевизионните сериали 
обикновено се приемат 
като трамплин, от който 
много актьори отскачат, за 
да се превърнат в звезди 
на голямото кино. През по-

следните години обаче, благодарение 
на феноменални сериали като „Игра 
на тронове“ и „В обувките на сатаната“, 
малкият екран стана по-привлекателен 
за големите звезди. Все по-често 
виждаме в сериалите имена, 
които сме свикнали да 
срещаме в киноафи-
шите.

Ето някои много 
красноречиви 
примери:

Мерил 
Стрийп

На големия екран 
Мерил Стрийп е може 
би най-високооцене-
ната актриса в Холивуд. 
Носителка е на 3 награди 

„Оскар“ от 21 номинации и 
9 награди „Златен глобус“ 
от 31 номинации.

Участвала е във 
филми като „Ло-
вецът на елени“, 
„Крамър срещу 
Крамър“, „Изборът 
на Софи“, а по-
следния си засега 

„Оскар“ взе за 
превъплъ-

щението 
си в Мар-

гарет Тачър 
за „Желязната 
лейди“.

На малкия екран 
Стрийп ще вземе 
участие във втория 
сезон на много на-

граждавания сериал 
„Големи малки лъжи“ 

на HBO. Това е първото 
й участие в телевизионен 

сериал след епизодичната й 

роля в „Интернет терапия“ 
преди 7 години. Участи-

ето на Мерил Стрийп 
със сигурност ще 

привлече допълни-
телен интерес към 
и без това забеле-
жителния сериал.

Сър Антъни 
Хопкинс

На големия 
екран Антъни 

Хопкинс е смя-
тан от мнозина за 

един от най-гениалните 
актьори на всички вре-
мена. Едва ли има някой, 
който да не може да го 
разпознае в най-значи-
мата му роля – тази на 
канибала Ханибал Лектър.

На малкия екран Хопкинс 
взе участие в хитовия сериал 
на HBO „Западен свят“. 
Той изпълни една 
от най-важните 
поддържащи 
роли и успя 
да помогне 
за успеха 
на сериала 
дотолкова, 
че историята 
продължа-
ва все още 
(предстои тре-
ти сезон) макар 
и без известния 
актьор в екипа си.

Ема Стоун
На големия екран звезд-

ният момент на красивата 
актриса беше участието й 
в мюзикъла „Ла-ла ленд“, 
за който спечели „Оскар“ 
и „Златен глобус“. Участ-
вала е още в „Бърдмен“, 
„Битката на половете“ и 
„Фаворитката“.

Славата на Ема Стоун е по-
голяма от всякога, затова 
изглежда странно, че 
през миналата го-
дина актрисата 
реши да вземе 
участие в 
телевизионен 
минисериал. 
„Маниак“ е 
научнофан-
тастична дра-
ма за робот-
психолог, който 
трябва да помага 
на хората, но има 
множество странични 
ефекти. Във филма Стоун 
си партнира с комика Джона Хил.

Колин Фарел
На големия екран Колин Фарел 

беше избран за ролята на Александър 

Македонски в биографичния филм 
от 2004 година. Играл е в хитове като 
„Войната на Харт“, „Специален доклад“ и 
„Телефонна клопка“. Преди две години 
стана и част от света на „Хари Потър“ с 
участието си във филма „Фантастични 
животни и къде да ги намерим“.

На малкия екран Колин Фарел се 
присъедини към звездния екип на кри-
ми- налния трилър „Истински 

детектив“. През 2020 
година е планиран 

да излезе още 
един сериал 

с негово 
участие, 
наречен 
„Северни 
води“.

Никол 
Кидман
На големия 

екран Никол 
Кидман има един 

„Оскар“ за „Часовете“ 
и още 3 награди „Златен 

глобус“. Играла е в някои от 
най-запомнящите се филми 

от 90-те години като „Дни 
на грохот“, „Далече, да-
лече“ и „Широко затво-
рени очи“. Любителите 
на киното я познават и 

от филмите „Мулен Руж“, 
„Другите“, „Догвил“ и мно-

го, много други.
На малкия екран преди 

обявяването на името 
на Мерил Стрийп 

в екипа Никол 
Кидман беше 

актрисата, 
която при-
вличаше 
най-много 
внимание 
в драмата 

„Големи 
малки 

лъжи“, вто-
рият сезон на 

която предстои 
скоро. През 2020 г. се 

очаква да излезе още един 
сериал с нейно участие, 

озаглавен „Отменянето“.
На големия екран 

тя е определяна като 
най-обичаната актриса 
на Америка. Звездата 
й изгрява с култовата 

класика „Хубава жена“ 
и Джулия Робъртс се 

превръща в секс символ 
за цяло поколение.
Има награда „Оскар“ за 

„Ерин Брокович“ и три награди 
„Златен глобус“.
На малкия екран през 2018 г. Джулия 

Робъртс пое главната роля в психоло-
гическата драма „Завръщане у дома“. 
Успехът на сериала му осигури и втори 
сезон.
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Кинозвездите, които 
играят в сериали
През последните години телевизионните продукции имат огромен успех
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Том Харди
На големия екран 

Том Харди си спечели 
много почитатели с 
участието си в реди-
ца високо бюджет-
ни екшъни като 
„Черният рицар“, 
„Завръщането“ и 
„Венъм“, а през 2015 
г. пое ролята на Лудия 
Макс от Мел Гибсън.

За много хора беше 
изненада, че набиращият все 
по-голяма популярност актьор прие 
главната роля в сериала „Табу“ 
през 2017 г. Тази година се очак-
ва и сезон 2.

Пенелопе Крус
На големия екран тя е носи-

телка на един „Оскар“ за филма 
„Вики, Кристина, Барселона“ и 
си е партнирала с Том Круз във 
„Ванила Скай“.

На малкия екран през 2018 г. изи-
гра ролята на Донатела Вер-
саче във втория сезон на 
„Американска криминал-
на история“. Сериалът 
антология разказва за 
различен криминален 
случай всеки сезон и 
вторият беше посве-
тен на убийството на 
Джани Версаче.

Хелена Бонъм 
Картър

На големия екран актрисата е 
най-популярна като съпругата на Тим 
Бъртън, която получава роля в почти 
всеки негов филм (често заедно с Джо-

ни Деп). Тя е играла в „Слипи 
Холоу“, „Голяма риба“, 

„Суини Тод“ и още доста 
филми на бившия си 
съпруг.

Участвала е още в 
„Клетниците“ и „Речта 
на краля“, за който 

има номинация за 
„Оскар“.
През 2016 г. актрисата 

участва в минисериала 
„С обич, Нина“, а през 

2020-а ще я гледа-
ме в „Короната“.

На големия екран Кейт Бекинсейл е 
най-популярна с участието си в поре-
дицата „Подземен свят“, в която играе 

вампир. На малкия екран 
през тази година имахме 
възможност да гледаме 
актрисата в първата й 
главна роля в сериал. 
„Вдовицата“ разказва 
за жена, която открива, 
че мъжът й, досега 
обявен за мъртъв, 
всъщност е жив някъде 
в Африка. Те е решена да 
го открие, но се натъква 
на конспирация, 
която може 
да коства 
живота й.

Рийз Уидърспун
На големия екран най-известни-

ят филм на Рийз Уидърспун, с който 
добива световна популярност и става 

любимка на поколение 
тийнейджърки, е „Про-

фесия блондинка“. На 
малкия екран Рийз е 
поредното известно 
име в сериала „Го-
леми малки лъжи“ 
на HBO.

Ейми Адамс
На големия екран 

Ейми е сочена за една от 
бъдещите големи звезди в 

киното. Актрисата предизвика 
истински фурор с ролите си в „Първи 

контакт“ и „Хищници в мрака“. Има 
общо 6 номинации за „Оскар“, но не 
е успяла да получи наградата нито 
веднъж. Въпреки успехите си в ки-
ното актрисата се върна на малкия 
екран с минисериала „Отворени 

рани“ на HBO.

Даниел Радклиф
На големия екран Даниел Радк-

лиф има само една особено 
запомняща се роля, но за 

сметка на това каква 
– той е Хари Потър 

в екранизацията по 
романите на Джоан 
Роулинг. На малкия 
екран Радклиф 
прие ролята на 

Крег – служител в 
Рая, в новия сериал 

„Чудотворци“. Първо-
начално беше планирано 

сериалът да има само един 
сезон, но заради успеха му беше 

взето решението да се направи и втори. 
В телевизионната поредица Даниел 
Радклиф си партнира със Стив Бушеми.
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Т
я е дъщерята на любимата 
учителка Мария Христова, 
възпитала няколко поколения 
жители на плевенското село 
Обнова. Тя самата също е лю-
бима учителка, а после и лю-

бим кмет цели 8 години. До една фатална 
случка, която преобръща живота й и я 
запраща оттатък океана. Днес Мая Мин-
чева също е любимка на български деца, 
само че не в Обнова, а в Сиатъл. След 
7 години в САЩ продължава да лети в 
сънищата си над улиците на Обнова и да 
разговаря с хората – както по времето, 
когато е била техен любим кмет.

„Не се смятам за емигрант и пребива-
ването ми в Сиатъл е за определен срок 
– 10 години“, уточнява Мая. Тръгнала си 
е от България, разочарована и омерзе-
на от много неща, които й се случват, 
въпреки че е работила всеотдайно за 
селото си – и като учител, и като кмет. 
Гордее се, че Обнова е едно от най-кит-
ните и запазени села в Плевенско. Знаят 
го не само пътуващите по маршрута 
София–Русе. Там спират за почивка всич-
ки автобуси, има кафенета, ресторанти, 

магазини. Много от къщите светят след 
ремонт, личи си отдалече, че е управля-
вано от грижовни ръце.

Мая се ражда в семейството на учите-
лите Мария и Радион Христови. Мария 
Христова e общественичка и любима 

учителка на поколения обновчани. Мая е 
възпитавана да бъде честна, трудолюби-
ва, всеотдайна и родолюбива българка. 
Завършва руска филология във Вели-
котърновския университет и се впуска 
с много ентусиазъм в работата си като 
учителка в местното училище. След 6 
години неочаквано за всички е съкрате-
на, и то при положение че е любимка на 
децата и че е 

сред тримата педагози с 
висше образование

Страда много, но преглъща някак 
обидата. Не търси работа в училища на 
други места, защото е силно привързана 
към селото си. „Това съкращение беше 
другата причина да остана в Сиатъл, 
иначе цял живот щях да си бъда учител в 
Обнова“, казва тя.

Мая не е свикнала да лежи на гърба на 
другите и да се реди за помощи на бор-
сата. Работи две години по заместване в 
„Социални грижи“. После създава и ръ-
ководи зеленчукова бригада с безработ-
ните хора от селото, а продукцията дават 
на консервен комбинат. Така 3 години 
любимата учителка на обновчани бере 
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Мая още сънува 
Обнова в Сиатъл
Не съм излизала нито минута от България, душата ми 
остава там, казва любимата учителка и кмет

БОРЯНА АНТИМОВА

СЕМЕЙСТВО 
ОТ ЛИДЕРИ

Д окато Мая Минчева е кмет, някои 
хора са против властта в Обнова 
да е в ръцете на едно семейство, 

защото съпругът й Светослав Минчев 
е успешен председател на една от 
кооперациите в селото. „Няма да се 
извинявам на никого, че съм гледала 
навремето и съм се омъжила за кадъ-
рен човек – казва Мая. – Плюс това той 
не се е самопредложил за председател, 
а го извикаха, за да го изберат. Слави е 
един изключително работлив и креати-
вен човек и аз се гордея с мъжа си.“

Днес Мая често повтаря „да е жив и 
здрав интернетът“, който я свързва с 
двете й деца и четирите й внучета. Те 
вече са тийнейджъри, но не пропускат 
да й кажат по скайпа колко я обичат. 
„Чуваме се и със Слави, грижим се 

заедно за децата, гледаме да са добре. 
Съзнаваме ясно, че тази раздяла е 
тежка, но е за по-доброто бъдеще на 
децата. Предпочитам да поработя 
10 години, за да получа една добра 
пенсия и сама да си осигуря старините 
в България, а не да тежа на децата си. 
Това ще е най-големият подарък за тях 
в бъдеще“, казва Мая.

„Аз не съм излизала една минута 
от България – споделя тя. – На мен 

душата ми е в България всяка секунда 
от живота ми. Всеки един дъх, който 
вдишвам и издишвам, е с мисълта за 
България. Когато заспя нощем, летя 
над Обнова, краката ми стъпват на 
улиците на Обнова, мога да усетя 
всяко едно камъче... Осма година след 
заминаването ми е все така. Знаеш ли, 
имала съм сънища, в които си вървя по 
улицата и говоря с хората, както когато 
бях кмет... “



краставички на слънцето като бригадир 
на безработните. Проектът наистина е 
добър – вземат неразработени площи, 
които са целина и торища, разорават ги 
и правят от тях зеленчукови градини. 
„Важното е, че хората имаха работа и 
хляб“, казва Мая. След 3 години консерв-
ната фабрика приключва със зеленчуци-
те и тя отново е без работа.

Тогава кандидатът за кмет на селото 
Георги Каменов я кани да работи за пре-
дизборната му кампания. Той бързо оце-
нява възможностите й и когато е избран, 

я кани в администрацията си, където й 
прехвърля голяма част от правомощията 
си. За новите избори тя е натрупала дос-
татъчно опит и сама се кандидатира за 
кмет, подкрепена от местна формация.

Лъчезарната и винаги усмихната Мая 

печели без проблем два 
поредни избора 

за кмет. Обновчани ще запомнят осемте 
й години на кметския стол с много 
хубави неща. Веднага след избирането 
си тя се втурва да благоустроява селото. 
Заварва го абсолютно разкопано и 
разорано, а всички обществени сгради 
са олющени и изоставени. За ремонта 
на читалището сама си прави проекта. 
Трябва да се вмести в бюджет от 10 хиля-
ди лева, които първото правителство на 
Симеон Сакскобургготски отпуска – така 
наречените пари за чешмички. Купува 
материали и включва в ремонта хора от 
селото, ангажирани по  програмата за 
временна заетост. Площадът грейва и 
обновчани започват с удоволствие да се 
събират там на празници. Въодушевена, 
Мая продължава с основен ремонт на 
здравната служба, детските ясли, дет-
ската градина, читалището, кметството. 

Оправната стопанка на Обнова въвежда 
ред и в сметосъбирането и сметоизвоз-
ването, ликвидира всички незаконни 
сметища и праща общинската охрана да 
проверява.

В селото има две църкви – в Горна-
та махала, или в Радиненец, която е 
действаща, и в Долната махала, която е 
в развалини. Мая организира основен 
ремонт и следи работата на строителите. 
Понеже иконите са откраднати, реша-
ва сама да направи нови. Съветва се с 
плевенския владика, той й казва да не 

купуват нови 
икони, защото 
може и тях да 
откраднат. Тя 
купува готови 
принтове на 
икони от цър-
ковния магазин 
във Врачеш. 
После ги залеп-
ва на дърво и 
ги доукрасява 
със златни бои. 
„Бях превър-
нала една стая 
в кметството в 
ателие. Напра-
вих и свещници 
от подръчни 

материали и църквичката си изглеждаше 
много добре“, казва Мая. Тя сама издирва 
имената на загиналите във войните 
обновчани и поставя паметна плоча на 
кметството.

Обновчани обичат Мая, защото виж-
дат, че влага душа и сърце в работата си. 
По улиците задължително се спира да 
разговаря със старците, седнали пред 
къщите си. Те първо й разказват спомени 
за обичаната й майка, а после коменти-
рат как „крушата не пада по-далече от 
дървото“. „То е, защото ми е мило за тях 
и все им обръщам повечко внимание – 
казва Мая.

Да получат от живота 
човечност

Опитвам се да им я давам, доколкото 
мога. Ако трябва да бъда откровена, 
чувствала съм вражда само от хора, 
на които не съм позволила да пипат 
защитената ни местност Герена, която 
е по„Натура 2000“. С еколога на община 
Левски Вероника Славова защитава-
хме рядкото растение разковниче, или 
marsilea quadrifolia. Има го само на 3 мес-
та в Европа, като едното е Обнова.“ При 
корекция на река Осъм е унищожена 

част от екосистемата, изсечени са ценни 
дървета и Мая организира засаждане 
на нови.

Когато през 2011 г. се кандидатира 
за трети мандат като кмет, една грозна 
случка преобръща живота й. Както си 
седи на двора и подготвя 
зимнина, на портата се 
чука. Тя излиза и вижда 
трима мъже с черни 
очила, които слизат 
от скъпа кола и я 
пребиват. Оттам 
нататък споме-
ните й се губят, 
защото изпада 
в безсъзнание, 
но помни как й 
изсъскват: „Кан-
дидатираш се пак 
за кмет, а?“ След това 
седмици наред не може 
да се опомни от обидата 
и унижението. Тя, която винаги е 
горяла в работата си като кмет, това ли 
е заслужила? Не оттегля обаче кандида-
турата си, дори публикува във фейсбук 
снимки със синините по тялото си. Губи 
изборите с 50-60 гласа. „След като хората 

са казали „Не те искаме повече“, нямаше 
смисъл да продължа“, спомня си Мая.

Когато се поопомня от преживяното, 
решава за замине за малко, за да прочис-
ти мислите си и да реши какво да прави 
по-нататък. Отдавна планира да си пода-
ри за 50-годишния си юбилей екскурзия 
до Сиатъл, където има приятели. „Знаеш 
ли, обидата от отношението ме изкара 
от Обнова – споделя тя. – Трябваше да 
обърна всичко на 180 градуса, за да мога 
да започна живота си наново. Понякога 
си изправен пред избор дали да постъ-
пиш по начин, който всички очакват от 
теб и да се примириш, или да оставиш 
душата си да избере път, който може да 
не се харесва на всички, но да е път към 
теб самия. Дължим си го. Дължим го и на 
децата и внуците си. Можем да позво-
лим да ни видят как изгубваме вяра и 
надежда и се предаваме, но можем да им 
покажем също, че 

никога не е късно да 
сбъдват мечтите си

да откриват нови пътища и да сглобя-
ват пъзела на собствената си същност.“

В Сиатъл в момента тя работи на три 
места. Грижи се за едно дете вече шест 
години и с много обич го нарича „петото 
внуче”. През 2012 г. започва работа и в 
българското неделно училище в Сиатъл. 
Приела го е като мисия да поддържа 
езика ни жив. „Децата са прекрасни. 
Свива ми се сърцето, мъка ми е, че тези 
свестни млади хора и децата им не са в 

България – споделя с тъга учи-
телката. – Единственото, 

което мога да направя, 
е да поддържам 

интереса и обичта 
им към България 
живи. Все някой от 
тях ще се завърне. 
И това ме кара да 
мисля, че е имало 
защо да дойда тук. 

Може би това е 
част от мисията ми 

в живота.“
Вечер тя работи в 

един магазин за дрехи до 
10.30 ч. Прави го, защото оце-

ляването в Щатите е трудно, наемите 
са много високи. „Много хора си мислят, 
че в Америка сутрин, като си отвориш 
прозореца, и доларите като пеперуди 
ти кацат в ръцете. Е, не е така. Работи се 
много, предизвикателствата нямат край“.
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В КРАСИВИЯ СВЯТ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО

Мая мечтае да има достатъчно 
свободно време, за да се пос-
вети на любимите си хобита. А 

те са все креативни неща и разкриват 

разностранните й таланти – рисуване 
върху платно и върху плат, писане на 
стихове и приказки, портретна и пей-
зажна фотография, фелтинг (плъсте-
не), правене на бижута и аксесоари, 
цветя, плетене, бродиране, изобщо да 
създава нещо с ръцете си. Подобно на 
талантливите си и артистични роди-
тели участва в самодейни театрални 
постановки.

Преди година след няколко покани 
от сайт за дизайнерски облекла и 
аксесоари тя изпраща свои мостри 
за дизайн и започва работа с екипа. 
Предлага им сюжети от художестве-
ната си фотография или направо свои 
картини, предложения за текстилен 
дизайн за дрехи, шалове, клинове, 
чанти и други аксесоари. От тези 
мостри се изработват образци, които 
се принтират върху коприна, кашмир 
или друг текстил. Някои от тях се 
отпечатват и върху чинии и свещи. 
„Бъдещето в Сиатъл? О, ако мога да 
продължа да правя нещо с дизайн, 
ще е чудесно. Английският ми вече е 
достатъчно добър и наесен ще опитам 
в американско училище“, казва Мая.



З
дравей, Ангеле! В затруд-
нена ситуация съм поради 
заеми, които съм натру-
пала през последните 
години – повечето са към 
кредитни карти. Работя 

и мога да се справям с плащанията по 
тях, но бих искала да знам дали е удач-
но да изтегля пари от стар пенсионен 
акаунт, който имам под ROTH IRA, за да 
изплатя част от заемите. В момента 
съм на 37 г. и също така всеки месец 
внасям 15% от заплатата си към 401К 
при моя работодател. Какъв е твоят 
съвет в дадената ситуация? 

Това е един много динамичен 
въпрос, който има няколко елемента, 
върху които можем да дискутираме. 

Първият елемент е изплащането на 
кредитни карти, докато работите и 
получавате свежи доходи всеки месец. 
Първото и основно нещо, което трябва 
да се направи тук, е да се изготви 
подробен месечен бюджет на всички 
приходи и разходи във вашия дом и как 
можем да направим така, че разходите 
да не надвишават приходите. Това е из-
ключително важно, защото в момента 
трябва първо да спрете използването 
на тези кредитни карти, в които сте 
потънали. 

Ако разходите ви са 
по-големи от приходите 

и това е нещо нормално за вас всеки 
месец, имате проблем с адекватното 
разпределение на доходите си. Това 
трябва да спре още днес – истината е, 
че това е трябвало да спре още преди 
време, но по една или друга причина 
не е спряло и затова сте в ситуацията, в 
която сте днес. 

Не искам да звучи като упрек или об-
винение, но ако оставим настрана емо-
ционалната част на нещата и ги сведем 
до проста математика, ще разберете, че 
е точно така. 

Както казвам на много хора, на които 
изготвям подробни финансови анализи 
и които са изпаднали в подобна ситу-
ация, още днес трябва да унищожите 
всички кредитни карти, които имате в 
портфейла си. Нарежете ги и ги изхвър-
лете, докато можем да преодолеем тази 
вредна зависимост към потребителски-
те кредити. 

След като бюджетът е 
изграден и е адекватно 

организиран 
време е да направим стратегия за из-
плащането на заемите, които дължите. 
Те ще бъдат изплатени от дохода ви, а 
не от пенсионната ви сметка. Нека ос-
тавим фондовете в пенсионната сметка 

да трупат лихви и дивиденти през 
годините, тях няма да ги пипаме в този 
момент, защото ще отрежем клона, на 
който един ден ще искаме комфортно 
да седнем, а няма да имаме времето да 
го възстановим. 

Това, което обмисляте да направите, 
е като отсичането на едно старо здраво 
дърво и засяването на две нови млади 
дръвчета. 

Когато отсечете здравото стабил-
но дърво и го замените с две млади 
дръвчета, си мислите, че правите дори 
по-добро за света. Но истината е, че ще 
отнеме много дълги години тези млади 
дръвчета да пораснат и да започнат 
да произвеждат такова количество 
кислород, колкото едно старо здраво 
дърво произвежда за планетата днес. 
Заменете думата “кислород” с “диви-
денти” и същото се отнася за вашия 
пенсионен фонд, който работи вече с 
години наред.

Важно е да прегледаме разпределе-
нието на фондовете в тази пенсионна 
сметка, защото често наблюдавам 
хора, които имат много лош подбор на 
фондове и дълги години тъпчат на едно 
и също място. При такава ситуация не 
може да се максимизират печалбите 
от тези фондове. Тази корекция, нужна 

при повечето хора, е важна част от 
цялостния успех на стратегията, защото 
чрез нея ще можем да вдигнем сред-
ния процент на възвръщаемост през 
годините, а за вас те изглеждат доста до 
60+ годишна възраст, тоест до пенси-
ониране. 

Нещо, на което трябва 
да обърнем внимание, е 
процентът от доходите 

които ви удържат всеки месец към 
вашия 401К план. Имайки предвид, 
че в момента имате нужда от повече 
пари кеш, за да изплатите заеми, аз бих 
намалил процента, който отива към 
401К всеки месец, докато заемите се из-
платят напълно. Тоест от 15% към 401К 
бих ги свел до 5% (което обикновено 
е процентът, нужен за работодателя 
също да добавя пари към вашия план) 
и останалите 10% бих вкарал в месеч-
ния бюджет. По този начин все пак ще 
вземате максималното от работодателя 
към пенсионния план, но ще имате и 
повече доходи, чрез които да си помог-
нете да изплатите заемите си. 

Относно различните заеми много е 
важно да съставим систематизирана 
схема на изплащане, която да следваме 
като часовник. Понякога не е належащо 

да се изплащат повече пари от мини-
малното плащане към кредиторите все-
ки месец, но е задължително да спрем 
да трупаме нови дългове. Системата, 
която използвам в такива ситуации, е 
базирана на финансов софтуер, с който 
разполагам като част от финансовата 
стратегия, която градя за всеки клиент, 
който желае да има план за по-светло 
финансово бъдещето. 

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запа-
зите час за консултация на директ-
ния ми телефон (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща coach_angel@
myownmoneycoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис. 

Не забравяйте, че можете да си 
запазите час за консултация в моя 
офис от понеделник до четвъртък 
между 9 сутринта до 7 ч. вечерта и 
в събота от 9 до 2 ч. следобед. Тази 
услуга възможна само по предварител-
но насрочена среща с мен няколко дни 
в аванс. 

И не забравяйте да се усмихвате!:)

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

Разумно ли е да използвам 
пенсионен фонд, 
за да изплатя заеми?
Въпроси и отговори от изминалата седмица
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С
илициевата долина е из-
вестна с това, че е създала 
хиляди успели хора, които 
по един или друг начин 
променят света.

Технологичната индус-
трия е една от най-бързо растящите и 
печелившите в света и ако човек разбира 
от софтуер, програмиране, дигитални 
инструменти или някакви други техноло-
гии, районът на залива на Сан Франци-
ско в Калифорния е страхотно място за 
забогатяване.

Според информация на Yahoo! Finance 
Силициевата долина ще е създаде 5 000 
нови милионери до края на тази година, 
което ще е нов рекорд за района. Когато 
човек чуе „милионери“, които са натру-
пали състоянието си сами, вероятно си 
представя малко бръчки и леко посивяла 
коса.

Себастиан Добринку обаче разчупва 
тази представа. Той е един от най-млади-
те милионери в Силициевата долина.

Още като малък

Добринку демонстрира, че 
е дете чудо

в сферата на технологиите. Той е роден в 
Букурещ и още от ранна възраст започва 
да се интересува от програмиране.

Започва да се информира сам за 
софтуерното инженерство на 7-годишна 
възраст, а скоро след това разработване-
то на софтуер и технологичните начина-
ния започват да заемат сериозна част от 
живота му.

През следващите 10 г. Добринку 
продължава да усъвършенства инженер-
ните си умения. Като тийнейджър той ги 
използва, за да създава библиотеки на 
различни софтуерни и популярни услуги. 
Уменията му на програмист в крайна 
сметка са използвани в много популярни 
услуги като Spotify, Facebook и TikTok.

Той обаче не спира дотук. Когато е на 
17 г., вече е основал Storyheap, която 

впоследствие се превръща във водеща 
маркетингова платформа за социалните 
медии.

Платформата помага на марки, 
инфлуенсъри, агенции и индивидуални 
клиенти да управляват, анализират и по-
добряват присъствието си в социалните 
медии въз основа на статистически дан-
ни и анализи, генерирани чрез машинно 
обучение.

В същото време тези усилия създават 
разпознаваемост на марката, увеличават 
броя на последователите в социалните 
медии и генерират излизане на по-пред-
ни места в резултатите на търсачките.

Storyheap постига успехи още от 

самото си създаване. Добринку бързо 
си осигурява популярни клиенти като 
Селена Гомез, Tumblr, Hulu, Universal 
Music, Shake Shack и много други водещи 
играчи в своите индустрии.

След като постига първоначални успе-
хи със Storyheap, Добринку

поема по пътя на серийния 
предприемач

Използвайки своето ноу-хау и опит, той 
в крайна сметка основава Brandmates и 
Owlmetrics с мисията да помага на марки-
те да разбират и използват статистиката, 
така че да увеличават разпознаваемостта 
си в социалните медии, а в същото време 

да разрастват бизнеса си.
Способността на Добринку да забе-

лязва неща от бъдещето го отвежда и до 
уелнес индустрията. Той основава Mood 
– марка, която бързо се превръща в един 
от най-успешните играчи в индустрията.

Добринку следва стъпките на видни 
технологични лидери като Илон Мъск 
и Лари Пейдж, като се записва да учи в 
Станфордския университет.

Там той специализира в машинно обу-
чение и изкуствен интелект, като и двете 
специалности впоследствие се оказват 
от голяма полза за настоящите му бизнес 
начинания.

Точно както технологичните титани 
Бил Гейтс и Марк Закърбърг Добринку 
обаче решава да прекъсне обучението 
си и да се концентрира напълно върху 
бизнес заниманията си. Това негово 
решение и положените усилия, в крайна 
сметка, му се отплащат.

На Добринку не му отнема много 
време, за да бъде забелязан от страна 
на медиите и от други знаменитости в 
Силициевата долина.

Добринку не само попада в класация-
та за млади предприемачи на Forbes за 
2019 г., но е и най-младият сред всички 
избрани.

С годините Добринку се превърна и 
в много добър оратор. Той участва като 
лектор в най-различни конференции по 
цял свят, където споделя предприемаче-
ския си опит с публиката.

Всичките му образователни усилия са 
насочени към подпомагането на начи-
наещи бизнес лидери, така че да могат 
да развият своя талант и да се справят с 
предизвикателствата на света на пред-
приемачите.

Предвид впечатляващата му бизнес 
кариера, участието в световно известни 
конференции, високотехнологични и 
ръководни умения, той е наричан „Марк 
Закърбърг на своето поколение” в Сили-
циевата долина.

Най-младият милионер в 
Силициевата долина е румънец

Себастиан Добринку разработва 
софтуер още като дете в Букурещ
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П
рез 80-те и 90-те години 
Тайван имаше един от 
най-сериозните пробле-
ми с градските отпадъци 
в света. Сметищата на 
страната преливаха, а 

купища отпадъци задръстваха улич-
ните ъгли, което й донесе прозвището 
“Острова на боклука”.

След като това им омръзна, хората из 
цялата страна настояха за предприема-
нето на действия. Те горяха отпадъци 
по улиците и протестираха на сметища-
та. През следващите две десетилетия 
правителството реформира инфра-
структурата за управление на отпадъци 
на острова, инвестирайки в боклукчий-
ски камиони и заводи за рециклиране, 
преминавайки от сметища към изгаря-

не на отпадъците. Нови закони

задължаваха компаниите 
и потребителите

да споделят физическото и финансово-
то бреме от рециклирането и събиране-
то на отпадъците чрез установяването 
на носене на лична отговорност и сти-
мули за това хората да правят по-малко 
боклуци.

Днес нивото на рециклиране на 
отпадъците, което в Тайван е 55%, е 
едно от най-високите в света, след като 
преди три десетилетия е близо нула. За 
сравнение, нивото на рециклиране на 
отпадъците в САЩ е 34.7%, а в ЕС – 46%.

Средностатистическият тайванец 
прави 850 грама боклуци на ден в срав-
нение с 1.2 кг преди 15 години. В САЩ 
средното количество е над 2 кг. Тази 

година Тайван пое ангажимент за забра-
ната на всички пластмасови продукти 
за еднократна употреба до 2030 г.

Докато активисти и политици спешно 
търсят решения за контрол над глобал-
ната вълна от отпадъци, революцията 
с рециклирането в Тайван е пример 
за важната роля на организираното 
гражданско общество в принуждаване-
то на правителството да направи свой 
приоритет отговорното управление на 
отпадъците.

Нещо повече, това е урок за това как 
богатството и урбанизацията могат да 
допринасят за трупането на отпадъци, 
но и как да ги намаляват.

Традиционната система на събиране 
на отпадъците се огъваше под натиска 
на боклука, идващ от разрастващите 
се тайвански градове. “Сметищата пре-
ливаха. Можеше да се види, че отпадъ-

ците не се рециклираха и не се отде-
ляха”, казва пред Huff post Йен-Нинг, 
анализатор в Greenpeace Taiwan.

Хората започват да

палят боклуци по улиците 
като форма на протест

Неправителствени организации и от-
делни лица поведоха война за реформи 
в системата за управление на отпадъци 
на страната.

През 1987 г., когато военното положе-
ние беше отменено и правителството 
вдигна ограниченията над неправител-
ствените организации, група домакини 
от цял Тайван сформира Homemakers 
United Foundation. Те бързо се превръ-
щат във влиятелна сила в битката за 
изчистване на Тайван.

„Те посещаваха сметища в различ-
ни градове и проверяваха реките за 
нелегално изхвърляне на отпадъци. 
Изготвиха проучване на всичко, което 
се случва, занесоха резултатите на мест-
ния орган за защита на околната среда 
и поискаха промяна, казва Йен. – Беше 
наистина впечатляващо.”

От организацията също така посеща-
ват класни стаи и говорят с членове на 
общностите, запознавайки ги с предим-
ствата на рециклирането и насърчавай-
ки ограничаването на отпадъците.

„Направихме сапун от рециклирано 
олио за пържене, както и органична от-
рова за хлебарки от лук, казва Франси 
Шу, бивш лидер на групата, по време 
на събирането за 20-ата й годишнина 
през 2007 г. – Искахме да информираме 
обществото, че е лесно да рециклираш 
и да съхраняваш.”

Участието на организацията изигра-
ва основна роля за образователните 
кампании, които правителството впо-
следствие представя, за да информира 
хората относно ползите от рециклира-
нето.

В училищата сега се преподава кои 
типове пластмаси в какви нови проду-
кти могат да бъдат рециклирани.

Използващите метрото в Тайван 
могат да използват пластмасовите 
бутилки, за да

зареждат картите си за 
обществения транспорт
Тези усилия насаждат у гражданите 

усещане за лична отговорност, обясня-
ва Грейсън Шор, консултант по кръгова 
икономика в Американския институт в 
Тайван.

„Мисля, че е от съществена важност, 
че местните неправителствени органи-
зации изиграха основна роля в проце-
са”, казва Йен за ефектите от работата 
на организацията Homemakers, които 
могат да бъдат видени и днес.

Homemakers United и други акти-
вистки групи също изиграха ролята на 
катализатор за политически реформи, 
които трансформираха начина на упра-
вление на отпадъците в Тайван.

Как бе изчистен 
„Острова на боклука“

Рециклирането в Тайван е 55%, в САЩ – 34,7%
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Н
ай-успешният българ-
ски ММА боец Благой 
Иванов–Багата е вече 
в Чикаго за своя трети 
мач в UFC тази събота, 
8 юни. Негов съперник 

в сблъсък от тежка категория ще бъде 
австралиецът Тай Туиваса (8 победи, 7 с 
нокаут и 1 загуба).

“Подготвен съм добре. Тренирам с 
шампиона на UFC в тежка категория Да-

ниел Кормие в Сан Хосе, Калифорния. 
Имах леки контузии по време на лагера, 
но нищо по-сериозно. Само мускулни 
проблеми”, обясни Багата.

Той разказа, че се е подготвял в Лас 
Вегас с двама спаринг партньори. 
Според Багата съперникът му като 
бивш боксьор се представя по-добре 
в стойка, но е напълно преодолим. Той 
призна, че Туиваса е един от топ бойци-
те в UFC.

32-годишният Иванов изтъква, че 

Чикаго е с голяма българска колония, 
очаква голяма подкрепа и благодари 
на всички българи, които ще дойдат в 
залата.

Сред ВИП гостите на галавечерта ще 
бъде единственият българин, пече-
лил “Златна топка” – Христо Стоичков, 
заедно с един от най-богатите и стари 
имигранти тук – Шефкет Чападжиев.

Лично президентът на UFC Дейна 
Уайт се е ангажирал пред Благой Ива-
нов за ВИП местата на двамата.

Българинът тренира всеки ден 
двуразово, а в някои от дните прави и 
триразови тренировки.

Иванов е с шест години по-голям от 
Туиваса. 

Битката ще бъде на опита 
срещу младостта

Интересно е, че в юношеските си 
години Иванов и Туиваса са играли 
ръгби. Багата – в столичния “Локомо-
тив” и националния отбор на България, 

а Бам Бам е защитавал цветовете на 
“Сидни Ростерс”. Подобно на Благой 
Иванов в България в родната Австралия 
Тай Туиваса е боготворен от своите 
сънародници.

Битките от UFC 238 ще се проведат в 
най-голямото закрито спортно съо-
ръжение United Center в центъра на 
Чикаго. Навремето в легендарната зала 
се е вихрил най-добрият баскетболист 
за всички времена Майкъл Джордан. 
И до днес там се провеждат мачовете 
на баскетболния тим “Чикаго Булс” и 
хокейния “Чикаго Блекхоукс”.

Очаква се за UFC 238 залата да се 
пука по шевовете. Капацитетът на 
съоръжението заедно с местата около 
октагона

ще надхвърли малко над 
24 000 души

Цените на билетите варират от $60 до 
$1400 според мястото в залата.

В своята кариера Иванов (17 победи, 
6 с нокаут, 6 със събмишън и 2 загуби) 
е печелил световната титла по бойно 
самбо и пояса на Световните бойни 
серии. Той подписа договор с UFC през 
миналата година. При своя дебют Багата 
загуби от бившия шампион на орга-
низацията Жуниор дос Сантос (Браз) 
със съдийско решение, но във втория 
си мач  надви по точки ветерана Бен 
Ротуел (САЩ).

Багата разчита на мощна 
BG подкрепа в Чикаго

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Само няколко часа след 
като пристигна в Чикаго, 
Благой Иванов-Багата 

направи демонстративна тре-
нировка пред българчетата в 
център “Магура”. Той има каза, че 
спортът освен здраве дава дис-
циплина и че големите победи 
са възможни за всеки. “Трябва да 
го искаш много силно. Да имаш 
воля и желание”, каза на малчуга-
ните Багата.

Той даде автограф и се снима 
с всеки в залата, а заедно с тре-
ньора си Родни Крислер показа 
няколко удара на българчетата. 
Те са част от таекуондо клуба 
“Спартак” към българския център.

Демонстративна тренировка за българчетата

ММА боецът ще се бие в събота на 
голяма галавечер срещу Тай Туиваса



И
зборите бяха повратна 
точка, Европа обаче не 
се обърна.

Въпреки опасенията 
от дясна популистка 
вълна мнозинството от 

избирателите на отминалите избори 
за Европейски парламент подкрепиха 
традиционните проевропейски партии. 
Водещите десноцентристки и лево-
центристки сили загубиха мнозинство-
то си, но ще продължат да доминират 
в 751-членния законодателен орган. 
Центърът засега удържа.

Но антибрюкселската националисти-
ческа крайна десница, в която влизат 
партии като Националния сбор на 
Марин льо Пен във Франция и Лигата 
на Матео Салвини в Италия и която се 
радва на подкрепата и съветите на Стив 
Банън, отбеляза сериозен напредък. 
Тези партии заедно с други евроскепти-
ци се очаква да контролират близо 25% 
от местата в Европейския парламент, 
когато новият орган се събере за пръв 
път през юли. Крайната десница може 
да не е водеща, но вече на всички тряб-
ва да е ясно, че това движение няма 
скоро да отстъпи. 

Доскоро много политици от тради-
ционните партии и експерти гледаха на 
крайната десница като на нещо малко 
повече от протестно движение: на 
европейските избори хората гласуваха 
против елита, за да изпратят послание, 
но никой не очакваше от тези политици 
да управляват. Ала сега вече няма как 
да не признаем, че популистката край-
на десница се превръща в трайна черта 
на европейската политика.

Матео Салвини е коронован (или 
поне сам себе си коронова) за лидер на 
това движение. В хода на кампанията 
той се срещна с други националисти 
от цяла Европа и организира голям 
митинг в Милано в опит да обедини 
тези партии. Мечтата му сега е да 
изгради единен блок в новия пар-
ламент, който да е в състояние да 
оказва влияние върху законодателния 
дневен ред. Вероятно тази негова 

идея ще се провали: националистите 
не се отличават със способността си 
за сътрудничество и компромис, а по 
редица въпроси те остават разделени, 
особено по отношение на Русия. Нито 
една от тези партии вече не подкрепя 
излизането от Европейския съюз или 
от еврозоната. По-скоро те си поставят 
за цел да ги променят отвътре. Ако 
националистическата крайна десница 
успее да мобилизира една трета от гла-
совете в Европейския парламент и по 
конкретни въпроси се обедини с други 
консерватори, тя ще може да нанесе го-
леми щети, като например да блокира 
опитите на Европейската комисия да 
накаже държава от Европейския съюз, 
която нарушава върховенството на за-
кона. През миналата година парламен-
тът отправи подобно предупреждение 
срещу Унгария. 

За щастие – и за това можем да сме 
благодарни на избирателите – ев-
роскептичните националисти не са 
единствената нова сила, набрала сила в 
Европейския парламент. Либералните 
и зелените партии бяха изненадващи 
победители на тези избори. Заедно те 
спечелиха нови около 60 места, което 
им носи общо 176 депутати, а това ще 
им позволи да имат значително поли-
тическо влияние. Много е вероятно Зе-
лените да се възползват от успеха си, за 
да поискат климатичните промени да се 
превърнат в приоритет за континента.

Зелените спечелиха подкрепата 
предимно на младите градски про-
европейци, които подкрепят идеята 
за обединена Европа, но са критични 
към Европейския съюз, какъвто е той 
днес. Смятат, че Брюксел само избягва 
рисковете и пренебрегва проблемите, 
когато става дума за дългосрочни про-
блеми като нарастващото неравенство 
и околната среда.

Изследване на Европейския съвет за 
външна политика, проведено в навече-
рието на изборите, установи, че макар 
доверието в Европейския съюз да е 
по-високо от всеки друг период през 
последните 25 години, мнозинството 
от европейците смятат, че съюзът ще се 
разпадне през следващите 20 години.

Привържениците на Европейския 
съюз засега нямат причина да из-
падат в паника. Изборите показаха, 
че предсказанията на Стив Банън за 
революцията на избирателните урни са 
били фантазия. Крайната десница няма 
скоро да разбие Европейския съюз. 
Ала макар тези избори да успяха да 
удържат натиска на евроскептицизма, 
същинският проблем остана: европе-
симизмът.

ИВАН КРЪСТЕВ

блог   

Провалът на 
Стив Банън 
в ЕС
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казана дума

“Идеята, че някой непременно трябва 
да си облече костюмче, като отива в 
Европейския парламент, е израз на 
слугинска психика.“

Новоизбраният евродепутат от ВМРО 
Андрей Слабаков с виждане за престоя си в 

Брюксел

„Цветанов влезе в 
политиката с панелен 
апартамент в „Дианабад“ 
и „Шкода L120”. Излезе 
с неизвестен брой 
апартаменти, един от 

тях в сграда № 1, с 
частен асансьор и 

префърцунени 
псалми.“

Бившият 
депутат от БСП 

Георги Кадиев 
анализира казуса 

„Цветанов“

„Мадона да беше дошла в българския 
парламент, нямаше да тичате толкова.”

Зам.-шефът на ДПС Йордан Цонев 
коментира реакцията на 

журналистите при появата на Делян 
Пеевски в парламента

„Прибираме си 
олигарсите от цял свят 
вкъщи.“

Зам. главният прокурор 
Иван Гешев коментира 

екстрадирането на 
Маринела Арабаджиева в 

България

„Не ми се искаше повече Веско Маринов 
да ни пее на концертите. И аз им казах 
как трябва да се проведе кампанията, 
не се съобразиха с мен…”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкрива 
нови детайли от раздялата си с Цветан 

Цветанов
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бебета сурикати се превърнаха в атракцията на тайландски 
зоопарк, след като много посетители идват тук, за да видят 
тези животинки с големи очи и впечатляваща стойка на два 
крака. С появата им на бял свят сурикатите в зоопарка в 
Сонгкла – най-големия обществен зоопарк в Южен Тайланд, 
станаха 13.

нови помещения открива галерия „Уфици” във Флоренция. 
Те са посветени на творчеството на художници от XVI 
и XVII век. В новите помещения с обща площ над 1100 
кв. м ще бъдат изложени 105 картини на венециански и 
флорентински художници. Една трета от тях не са били 
излагани публично от много години.

в цифри

млн. куб. м втечнен природен газ пристигна от САЩ 
за България на пристанище в Гърция. Това е първата 
доставка на втечнен газ в страната. Цената на 
горивото е конкурентна и по-ниска от доставяния сега 
природен газ. Синьото гориво се внася от холандската 
компания „Колма“.

млрд. долара са приходите от продажбите на билети, 
продадени на Бродуей през сезона 2018-2019 г. Това е със 
7,8 процента повече, отколкото през миналата година. 
4,7 млн. са продадените билети. Колкото до пиесите, „Да 
убиеш присмехулник” – новата адаптация по шедьовъра 
на Хърпър Ли, бе атракцията на сезона.
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П
рез май 40 години от съз-
даването си отпразнува 
може би най-старата бъл-
гарска танцова формация 
в Америка „Босилек“. 
Ансамбълът е създаден от 

Кати Спрингър в Ню Йорк, която не само 
е научила стъпките на нашите хора, но 
и нашия език и го говори изненадващо 
добре. Тя казва, че е по-скоро художест-
вен ръководител на групата, през която 
досега са минали най-малко 150 жени. 
Освен в „Босилек“ Кати е ангажирана и в 
нюйоркското училище „Млади българ-
ски гласове“, където води класовете по 
народни хора.

Съставът е бил и е преди всичко 
женски. Доскоро е имал много повече 
от сегашните 12 танцьорки. „Но пък се 
върнаха две майки, които родиха деца 
преди две-три години“, казва Кати. Всич-
ки хореографии на „Босилек” включват 
традиционни мелодии и са аранжирани 
специално за състава от Любен Досев. 
„Босилек” е гостувал на фестивали в се-
вероизточните щати, представял е свои 
постановки в библиотеки и училища 

и дори в градината на 
Белия дом във Вашингтон

Заради приноса си за културното раз-
нообразие в САЩ през 2013 г. „Босилек” 
записа свой концерт за архивите на 
библиотеката на Конгреса. Ансамбълът 
участва редовно на българския събор 
за района на Пенсилвания и околните 
щати, а също и няколко пъти излезе на 
сцена на големия фолклорен фестивал 
„Верея“ в Чикаго.

Кати Спрингър се потапя за първи 
път в българската култура през 1978 
г., когато се запознала с българката 
Лиляна Зафирова – учител и хореограф 

по народни танци. Под нейно ръковод-
ство Кати решава да организира клас 
по танци в дома си един път седмично. 
Записват се четири американки. Лиляна 
Зафирова им показва не само българ-

ски, но и други балкански танци. Амери-
канките обаче се влюбили в български-
те хора. „Ритмите, музиката, стъпките, а 
и хореографиите бяха най-интересни“, 
спомня си Кати. 

През 1979 г. Кати има възможност да 
пътува до България, където прекарва 
няколко седмици. Инициативата за 
пътуването е на фолклористите Карл 
Фингер (от Америка) и Ив Моро (от 
Канада). С автобус и влак Кати пътува до 
морето, до София, Пловдив, Асеновград, 
Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе и 
Силистра. След връщането си от Бълга-
рия тя основава „Босилек“. „Искахме да е 
„Здравец“, но вече имаше състав с такова 
име и се спряхме на „Босилек“. Идеята ни 
беше да представим българските танци, 
музика и костюми пред американската 
публика и до ден днешен продължаваме 
да го правим“, разказва американката. 
Лиляна Зафирова става първият хорео-
граф на състава.

През 1981 г. Кати завършва училището 
за художествени ръководители в Плов-
див. През 1983 г. ансамбълът гостува в 
град Предела по случай 80-годишнината 
от избухването на Илинденско-Прео-
браженското въстание. Тогава съставът 
е част от групата на 350-те българи от 
чужбина. Сънародниците ни в Родината 

били толкова впечатлени 
от американките

че им подарили автентични носии от Пи-
ринския край. От тогава до сега съставът 
е събрал носии и от Северозападна Бъл-
гария, от Родопите и други. “В миналото 
носиите бяха много хубави, изработени 
с много вкус“, казва Кати. „Сега не е така. 
Трудно се намират и цървули“, допълва 
тя. От 1995 г. хореограф на „Босилек“ е 
Илиана Божанова oт Пловдив. Тя и досе-
га  работи с танцьорките, като пътува до 
Америка от България заедно с акорде-
ониста, с когото работи, и им показва 
нови хореографии. „С Илиана станахме 
почти като сестри“, казва Кати. Хорео-
графката ще бъде в Щатите през август 
и ще обиколи няколко щата да препо-
дава танци на различни места. Някои от 
по-новите хореографии на „Босилек“ са 
„Огън и магия“, Коконици“, „Габровски 
танци“.

40 години ансамбъл 
„Босилек“ в Ню Йорк

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Танцовата формация записа свой концерт 
за архивите на библиотеката на Конгреса

„Босилек“ с пирински танц през 2010 г.

„Босилек“ преди тазгодишния български събор в Пенсилвания; Кати Спрингър – най-вдясно Участие на състава в Ботаническата градина в Бруклин



К
ласациите, основани на продаж-
би, са един от най-обективните 
критерии за това доколко дадена 
творба на изкуството е добра. 

Макар масовият вкус винаги да крие 
риск от популяризиране на пошлото, все 
пак в повечето случаи, ако едно произве-
дение е заинтригувало голяма публика, 
то вероятно има своите качества.

Всичко това в пълна степен важи и за 
романите. Ето кои са най-продаваните 
световни романи:

„Шифърът на Леонардо“ 
от Дан Браун – 

повече от 80 милиона
Тази книга си има собствена страница 

в Уикипедия, посветена на единстве-
ната цел да бъде критикувана. В нея се 
разглежда всичко – от исторически и 
религиозни неточности до стила на пи-
сане. Въпреки това изглежда доста хора 
са харесали „Шифърът на Леонардо“, тъй 
като книгата е продала над 80 милиона 
копия от публикуването си през 2003 г., а 
поредицата, от която е част, е вдъхнови-
ла не един, а три филма.

Книгата започва с убийство в Лувъра, 
след което Робърт Лангдън, специалист 
по символите, е повикан, защото жерт-
вата е изписала кодирано съобщение с 
кръвта си. Скоро Лангдън и криптологът 
Софи Ейбрахам тръгват по следите на 
уликите и разкриват тайна, която е била 
пазена 2000 години.

„Лъвът, Вещицата и 
дрешникът“ от К.С. Луис – 

повече от 85 милиона
Роденият в Ирландия Клайв Стейпъл 

Луис е учил в Оксфорд литература и фи-
лософия. След като завършва, получава 
преподавателско място в колежа „Магда-
лен“, част от Оксфорд. Докато е там, Луис 
се включва в литературна група, в която 
членува и друг автор от този списък. 
Луис пише много, но днес е най-известен 
с поредицата си „Хрониките на Нарния“. 
Най-известната книга от нея и най-про-
даваната е „Лъвът, Вещицата и дрешни-
кът“, издадена през 1950 г. Действието 
в „Лъвът, Вещицата и дрешникът“ се 
развива през 40-те и разказва за четири-
ма братя и сестри, които са изпратени на 
село заради немските бомбардировки. 
Там те откриват вълшебен гардероб, кой-
то е портал към света на Нарния, пълен 
с говорещи животни. Когато децата прис-
тигат, светът е скован от зима, защото 
Бялата вещица е омагьосала Нарния. За 

да помогнат на приятелите си, децата 
трябва да обединят сили, за да победят 
Вещицата и да развалят магията.

Първоначално критиците не харес-
ват „Лъвът, Вещицата и дрешникът“, но 
читателите я обожават. Смята се, че са 
продадени около 100 милиона копия.

„Сън в червения павилион“ 
от Цао Сюецин – повече 

от 100 милиона
Един от четирите класически рома-

на на Китай, написан от Цао Сюецин, 
бездомен писател и художник, който 
прекалявал с пиенето. Пише книгата 
на глави през 1750 г., които разменя с 
роднини и приятели за храна или вино. 
Умира, преди да навърши 50. Сборник от 
главите, събрани в книга, е публикуван 
чак през 1791 г. Дори днес обаче се водят 
дебати относно истинската версия на 
историята. Има различни версии за края, 
които са оцелели до днес, а се появяват 
и напълно различни ръкописи. Често 

сравнявана с „Отнесени от вихъра“, „Сън 
в червения павилион“ е обширна сага за 
упадъка на богата фамилия и е пълна с 
проницателни наблюдения върху живота 
в Китай през XVIII век. Книгата е голя-
ма, като английското издание е повече 
от 2500 страници и съдържа над 400 
персонажа и няколко различни истории. 
Една от най-известните е за мъж, който 
се влюбва в една от братовчедките си, но 
е принуден да се ожени за друга братов-
чедка и това води до ужасна трагедия. 
Книгата е огромен хит в Китай, особено 
след като през 1987 г. излиза сериал по 
нея.

“Десет малки негърчета” 
от Агата Кристи – 

повече от 100 милиона
Най-известният автор на криминална 

литература Агата Кристи е смятана и за 
най-продавания автор изобщо. Общо тя 
е написала 66 романа и 14 сборника с 
кратки истории, като е продала над 200 

милиарда 
от тях; това 
са по 28 
книги на 
всеки човек. 
Най-про-
даваното й 
произведе-
ние обаче 
е „Десет 
малки 
негърчета“, 

чиято история е толкова известна, че 
вероятно сте гледали десетки вариации 
във филмите и сериалите. В книгата 10 
непознати са примамени на остров с 
фалшиви обещания. Единственото общо 
помежду им е, че са замесени в смъртта 
на друг човек, но са останали ненака-
зани. Тогава по време на вечерята те са 
обвинени в престъпленията си и им е 
казано, че ще бъдат избити един по един. 
Скоро персонажите започват да измират 
по начини, които наподобяват съдържа-
нието на детската песничка „Десет малки 
индианеца“. Убиецът и начинът, по който 
са извършени убийствата, са разкрити в 
послеписа.

„Хобит“ от Дж. Р. Р. Толкин – 
повече от 100 милиона

Като професор по лингвистика в Окс-
форд Джон Роналд Руел Толкин оценява 
есета, когато пише нещо за създание, 
наречено „хобит“. Оттам се ражда книгата 
„Хобит“, която е издадена през 1937 

г. Първоначално „Хобит“ е считана за 
детска книга, но това се променя след 
издаването на „Властелинът на пръсте-
ните“, като трилогията е продала над 150 
милиона копия.

„Хари Потър и флософският 
камък“ от Джоан Роулинг – 

повече от 107 милиона
Историята на Джоан Роулинг е като на 

Пепеляшка. Тя е самотна майка, живееща 
на помощи в Единбург, Шотландия, кога-
то пише историята на пишеща машина. 
Когато завършва книгата през 1995 г., 
тя търси издател, но получава десетки от-
кази. Един от големите проблеми с „Хари 
Потър и философският камък“ е, че е два 
пъти по-голяма от повечето детски книги. 
Нещата поемат обрат за Роулинг, когато 
директорът на малка издателска къща 
на име Bloomsbury дава на 8-годишната 
си племенница Алис да прочете първата 
глава. След като я прочита, тя настоява 
да получи цялата книга. Bloomsbury се 
съгласява да издаде книгата и дава на 
Роулинг $2400 в аванс. Освен това й каз-
ват да си намери работа, защото хората 
не можели да преживяват само с писане 
на детски книжки. Днес състоянието на 
Роулинг се оценява на близо $1 милиард. 
Останалите книги от поредицата също 
са бестселъри и до 2013 г. са отпечатани 
повече от 450 милиона книги.

„Малкият принц“ от Антоан 
дьо Сент-Екзюпери – 

повече от 140 милиона
Антоан дьо Сент-Екзюпери бил френ-

ски аристократ, писател и пилот. След 
падането на Франция, той отива в изгна-
ние и се озовава в Ню Йорк сити, където 
продължава да пише. През втората по-
ловина на 1942 г. пише и илюстрира своя 
най-голям хит „Малкият принц“. Книгата е 
издадена през 1943 г. в Северна Аме-
рика, макар да е написана на френски. 
Стига до Франция чак през 1946 г., когато 
Сент-Екзюпери вече не е жив. През 1943 
г. той става пилот и на следващата година 
изчезва по време на разузнавателна ми-

сия над Германия. Идентификационната 
му гривна е открита 50 години по-късно 
в рибарска мрежа край Марсилия. „Мал-
кият принц“ прилича на детска книжка, 
но всъщност е доста задълбочен поглед 
върху човешката природа и взаимоотно-
шения. Книгата разказва за пилот, който 
се разбива в пустинята Сахара и там 
среща малко момче с къдрава руса коса. 
Момчето му разказва за принц, паднал 
от малка планета на име Астероид 325. 
Принцът напуснал дома си, след като се 
влюбил в роза и я хванал в лъжа, затова 
тръгнал да обикаля Вселената, за да 
излекува сърцето си. Макар историята и 
рисунките да се семпли, те имат комплек-
сен емоционален ефект върху читатели-

те от десетилетия. Книгата е преведена 
на 250 езика и всяка година се продава в 
2 милиона копия.

„Алхимикът“ от Паулу 
Коелю – повече 
от 150 милиона

Най-известната книга на бразилския 
автор Паулу Коелю е издадена през 1988 
г. В нея се разказва за Сантяго, младо ис-
панско момче с мечта, която го отвежда 
в Египет. Преди да тръгне, той научава 
за Личната легенда – нещо, което всеки 
винаги е искал да направи с живота си. 
Ако някой реши да следва Личната си ле-
генда, тогава Вселената ще се опита да му 
помогне. А Вселената е могъщ съюзник. 
Ако тя е на твоя страна, тогава невъз-
можното става възможно, също като при 
алхимията, която се опитва да превърне 
оловото в злато.

Книгата и историята за преследването 
на мечтите са любими на много хора. За 
по-малко от 30 години са продадени 150 
милиона копия.

„Повест за два града“ 
от Чарлз Дикенс – повече 

от 200 милиона
Дикенс е роден в бедно английско 

семейство през 1812 г. Когато е едва на 
12 г, баща му е вкаран в затвора заради 
дългове и Дикенс напуска училище, за да 
работи в мизерна фабрика, където лепи 

етикети на консерви. На 15 г. успява да 
се върне в училище, но само за кратко, 
понеже се налага отново да работи, 
за да издържа семейството си. Година 
по-късно Дикенс започва работа като 
репортер на свободна практика. Става и 
известен карикатурист, който рисува под 
псевдонима Боз. Работата му като автор 
и карикатурист води до първия му роман 
„Посмъртните записки на клуба Пикуик“, 
издаден през 1837 г.

22 години по-късно Дикенс издава кни-
га, която влиза в историята като една от 
най-продаваната. „Повест за два града“ 
разказва за времето преди и по време на 
Френската революция в Англия и Фран-
ция. Проследява историята на дузина 
персонажи – както бедни, така и богати.

„Дон Кихот“ от Мигел 
де Сервантес – повече 

от 500 милиона
„Дон Кихот“ на Мигел де Сервантес има 

голямо предимство пред останалите кни-
ги в списъка предимно защото е по-стара 
от тях. „Дон Кихот“ е считан за първия 
модерен роман и е издаден през 1605 
г. Проследява историята на испанския 
идалго Алонсо Кихот, старец, живеещ в 
Ла Манша, Испания. Губейки разсъдъка 
си, той чете книги за рицарство и решава 
да стане рицар. Обявява се за Дон Кихот 
Ламаншки и поема на приключения 
със стария си кон Росинант и верния си 
помощник Санчо Панса. Още от самото 
начало обаче нищо не върви по план и 
следват много забавни сцени. Книгата е 
хит, когато излиза, но Сервантес не пече-
ли от нея и умира беден през 1616 г. След 
смъртта му романът става още по-попу-
лярен и остава такъв до днес. През 2005 
г., когато романът навършва 400 години, 
10 издателски къщи пускат версия на 
книгата. Една от версиите от Кралската 
испанска академия продава всичките 600 
000 копия само за два месеца.
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От „Шифърът на Леонардо“ 
до „Дон Кихот“

Най-продаваните романи доказват, че масовият 
вкус невинаги е знак за лошо качество 
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Б
ългария беше последната 
страна в ЕС, която създаде 
т.нар. Stroke units – спе-
циализирани центрове за 
лечение на мозъчни удари 
(инсулти). В Германия пър-

вият такъв център е открит през 1994 г. 
В България чак 23 години по-късно – в 
началото на 2017-а, като центровете са 
общо четири – два в София и по един 
във Варна и в Пловдив. Но те функ-
ционират предимно на книга, твърдят 
специалисти, запознати със ситуацията.

През цялата 2017 година в софий-
ската университетска болница „Света 
Анна“, която е водещият център в това 
отношение, са направени малко над 30 
тромбектомии. Тромбектомията е моде-
рен метод за механично отстраняване 
на съсирека (тромб), който запушва 
кръвоносния съд и предизвиква исхе-
мичен инсулт. Според неврохирурга д-р 
Нурфет Алиоски, който извършва тези 
високоспециализирани интервенции, 
ниската бройка е същински парадокс, 
особено на фона на огромния брой 
пациенти с мозъчен удар, които се хос-
питализират всяка година. През 2016 г. 
в страната са били приети близо 52 000 
души с мозъчен удар, като поне 80% от 
мозъчните инсулти са именно исхе-
мични – дължат се на прекъсване на 
кръвоснабдяването на мозъка поради 
тромбообразуване.

При това положение не е учудващо, 
че България е на едно от първите места 
в Европа по брой на смъртните случаи, 
причинени от мозъчен удар (инсулт). 
Данни, публикувани през 2017 година, 
показват, че в България пациентът с 
инсулт има

значително по-лоши 
шансове да оцелее

отколкото във Франция, Германия или 
Австрия например. През 2015 година 
в Германия от исхемичен инсулт са 
починали 38 на 100 000 души, а в Бълга-

рия – близо 154 на 100 000 души. Тоест 
смъртността е близо 4 пъти по-висока.

Европейското изследване съдържа и 
една твърде песимистична прогноза: до 
2035 година броят на инсултите ще се 
увеличи с една трета спрямо сегашното 
ниво основно поради застаряването 
на населението в Европа. Предишният 
министър на здравеопазването Нико-
лай Петров смяташе, че е необходимо 
да се разкрият повече специализирани 
центрове, за да се превърнат модерни-
те методи за лечение в рутина. Но има 
ли признаци за подобно раздвижване? 
Дори в „Света Анна“, която разполага с 
държавно финансиране за извършване-
то на тромбектомии, не се знае докога 
ще има средства. Пилотната програма, 
по която се финансира проектът, изтича 
в края на 2018 г. Какво ще стане след 
това – не е ясно. А каква е ситуацията 
по другите места, които разполагат с 
модерна база и специалисти, обучени 

да правят тромбектомии?
„От около година този метод се при-

лага на няколко места в България, но 
здравната каса не поема разходите за 
него, тъй като консумативите са много 
скъпи – около 9-10 хиляди лева. Поради 
това се правят само единични тромбек-
томии главно с помощта на спонсор-
ства от фирми“, казва за ДВ инвазивни-
ят кардиолог доц. Добри Хазърбасанов, 
който заедно с екип от специалисти на 
УМБАЛ „Софиямед“ през 2017 подлага 
на такава интервенция една 43-годиш-
на жена.

„Резултатите са направо сензацион-
ни,

пациентът се връща към 
активен живот

не остава инвалид, може да работи, да 
живее както преди“, посочва специа-
листът. Според него е крайно време 
тромбектомията да „влезе в клинична 
пътека“, за да не се стига до ситуация 
„тип джунгла“, в която пациентите са 
принудени да търсят пари за оцелява-
нето си.

В останалата част от Европа отдавна 
ценят предимствата на този модерен 
метод. „Няколко международни изслед-
вания от последните години показаха, 
че тромбектомията може да се прилага 
през значително по-дълъг период от 
време след инсулта, което означава, 
че тя е подходяща за много по-широк 
кръг от пациенти, отколкото се пред-
полагаше преди”, казва германският 
невролог проф. Ханс-Кристоф Динер, 
който е един от водещите специалисти 
в германската неврология. През 1994 
година Динер създава първия специа-
лизиран център за лечение на мозъчен 
инсулт в Германия, като освен това е 
един от съставителите на официалните 

препоръки 
на Герман-

ското дружество по 
неврология (DGN).

Говорителят на Германското друже-
ство за борба срещу мозъчните инсулти 
проф. Волф-Рюдигер Шебиц посочва 
пред „Дойче веле“, че там, където е под-
ходяща, „тромбектомията е най-добрият 
и най-ефективен избор. Разходите по 
нея

се поемат изцяло от 
здравните каси

без значение дали пациентите са още 
млади или вече в напреднала възраст. 
При това тромбектомията се извършва, 
без да се изчакват резултатите от евен-
туална тромболиза.”

„Венозната тромболиза е друг 
модерен метод, който от доста години 
се прилага при лечението на част от 
пациентите с исхемичен инсулт. При 
него се вкарва вещество, което по 
химически път разгражда съсирека, 
запушващ кръвоносния съд“, обяснява 
доц. Велина Гергелчева, началник на 
Клиниката по нервни болести в Универ-
ситетската многопрофилна болница за 
активно лечение „Софиямед“. По нейни 
данни обаче през 2016 г. от този метод 
са се възползвали под 1% от болните 
в България, докато в страните с добре 
развити системи за лечение на исхе-
мични инсулти процентът на провежда-
ните венозни тромболизи е значително 
по-висок.

За да се превърнат тези два модерни 
метода в обичайна практика и в Бълга-
рия, невроложката посочва

програма за обучение на 
специалисти по инсулт

Но не е само това, списъкът с най-
важните задачи е много дълъг, добавя 
доц. Гергелчева. Така например трябва 
да се създаде национална програма за 
профилактика и лечение на исхемичния 
мозъчен инсулт, която да е устойчива, 
финансово подсигурена и съобразена с 
новостите в науката. Освен това трябва 
да се подобри координацията между 
екипите на спешната помощ и клини-
ките, трябва да има по-добри възмож-
ности за долекуване и рехабилитация 
на болните, трябва да се създадат и 
механизми за контрол на качеството на 
оказваната помощ. И не на последно 
място – много важно е да се извършва 
активна превенция на заболяванията, 
водещи до исхемичен инсулт, както и да 
се води мащабна разяснителна дейност, 
за да могат хората да разпознават пър-
вите признаци на инсулта.

Колкото по-бързо се изпълнят тези 
условия, толкова по-малко българи ще 
умират от инсулт. Разходите не бива да 
бъдат най-важният критерий в случая. 
Защото в крайна сметка става дума за 
живота на хиляди българи.

Българите с инсулт имат много по-малки 
шансове да оцелеят, отколкото други

България – страната, 
в която много често 
се умира от инсулт
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Вино и храна – кои са 
най-добрите комбинации
Т

емата за комбинациите 
между вино и храна е почти 
толкова стара, колкото и 
темата за вкусовете сами 
по себе си. За възможно 
най-голямо удоволствие от 

консумацията е необходимо всеки да 
познава собствената си сетивност, както 
и характеристиките на вината и на хра-
ните, които консумира и комбинира.

Основните принципи в комбиниране-
то са два – допълващ и контрастиращ.

Първият означава леки вина с леки 
храни и плътни вина с тежки и ком-
плексни храни. Други примери за до-
пълване са, когато ароматите на виното 
са сходни с тези, намиращи се в храна-
та: вина със землисти нотки подхождат 
на гъби, вина с аромати на подправки 
и билки се допълват идеално със сови-
ньон блан от Лоара например. Същото 
важи и за структурата: отлежавало в 
бъчва кремообразно шардоне е идеал-
ният партньор за скариди в маслен сос.

Контрастният принцип потвърждава 
обратното: при него се търсят аромати 
във виното, които не са налични в хра-
ната, така че те да компенсират, допъл-
нят и подсилят крайния вкус на храната. 
Така например висококиселинни бели 
вина контрастират идеално с храни със 
землисти нотки на трюфел например. 
Същият принцип е валиден и когато из-
бираме семпла храна и я комбинираме 
с много комплексни, отлежали вина.

И виното, и храната 
печелят много

от успешното им съчетаване – отделни 
вкусови аспекти на храната могат да 
изпъкнат чрез подходящото вино и 
обратното, виното може да се покаже в 
нова светлина чрез правилното ястие. В 
днешния глобален свят съчетаването на 
вино с храна е по-скоро удоволствие, 
отколкото задача. Кулинарният аван-
тюризъм и сетивното удоволствие са 
много по-важни от спазването на пра-
вилата. И освен споменатите основни 
принципи има и няколко важни насоки 
за сполучливо партньорство между 
вино и храна: добре е да се комбинират 
вина и храни с еднаква консистенция/

плътност. Няма смисъл да се консумира 
деликатно бяло вино към тежка яхния, 
тъй като виното ще се загуби безследно 
сред ароматите на яхнията. Обратно, 
плътен австралийски шираз, комби-
ниран с морски дарове, ще претопи 
деликатните рибни вкусове.

Пример за добра двойка са омарът и 
шардонето: и двете имат средни до теж-
ки тела и висока плътност и се допълват 
много добре.

Домати, цитруси и зелени ябълки 
например са висококиселинни храни, а 
совиньон блан и ризлинг – висококисе-
линни сортове. Ако в храната има оцет 
или лимонов сок, ще трябва да се съче-
тае с висококиселинно вино, което да 
й партнира. Изненадващо, ако храната 
е по-мазна или тлъста, добър избор са 
отново висококиселинни вина (кисели-
ната във виното прорязва мазнината на 
храната и почиства и подготвя небцето 

за следващата хапка).
Трябва да се внимава със солта като 

партньор на виното. Солените храни 
маскират танините и виното се усеща 
като по-обло, по-меко, по-сладко и 
по-плодово. От своя страна солта в 
храните се подчертава от загатване за 
сладост: шунка и пъпеш е класически 
пример за това.

Сладостта във виното 
трябва да е еднаква

или по-висока от тази в ястията. Ако 
храната е по-сладка от виното, то ще ни 
се стори прекалено киселинно.

Танините във виното са отговорни за 
горчивината, която се усеща при кон-
сумацията на повечето червени вина. 
Те вследствие на химически процес в 
устната кухина, подсилен от слюнката, 
се свързват с протеините в храната и 
почистват и подготвят устата ни за след-

ващата хапка. Тоест идеалният парт-
ньор на мазни храни са вина с много 
танини, като мавруд например.

Най-парадоксалният, но субективно 
доказан принцип е, че храни и вина 
с еднакъв географски произход са 
идеалната комбинация. Така например 
в Долината на Лоара във Франция ще 
ви поднесат телешко с местните си 
сухи бели вина. Елзаското кисело зеле 
с наденички и осолени меса е идеален 
към местния ризлинг, а тосканска паста 
с доматен сос се допълва идеално с 
едно добре отлежало кианти. За Бъл-
гария важи: шопска салата с димят или 
мавруд с капама.

И все пак правилата са измислени, за 
да улесняват избори, но и за да бъдат 
оспорвани. Удоволствието трябва да 
е водещо. А то винаги е субективно и 
е следствие от любопитство, търсене, 
авантюризъм.

Водещо трябва да е удоволствието, а не правилата
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Е
дин нов потребителски 

сегмент привлича все 

повече производителите в 

козметичната индустрия. 

Той може да разшири па-

зара в сектора с половин 

трилион долара.

Става дума за мъжете.

По света все повече представители 

на силния пол посягат към продукти за 

красота, като тенденцията се проявява 

под много различни форми.

Новината е добре дошла за компа-

ниите, които от години търсят нови 

източници на растеж, независимо дали 

мъжете се доверяват на класическите 

продукти за тях или поглеждат към 

нови хоризонти в контекста на съвре-

мието, което все повече налага разми-

ване на границата между половете.

Козметичната индустрия за мъже

се очаква да достигне 
166 млрд. долара

до 2022 г. по данни на Allied Market 

Research, цитирани от CNBC.

Само през последната година 

продажбите на продукти за грижа за 

мъжката кожа са скочили със 7% до 

122 млрд. долара по данни на NPD 

Group.

„През последните години твърдени-

ето, че мъжете не могат или не трябва 

да използват продукти за кожата или 

да полагат повече усилия за техния 

външен вид, започва да отстъпва“, 

смята Андрю Стаблейн, анализатор от 

Euromonitor International.

Успехът на дигитални брандове, 

които доставят продукти директно 

до мъжете, като Harry’s и Dollar Shave 

Club, издава, че във всекидневието 

на средностатистическия мъж бръс-

ненето не е единственото действие, 

свързано с външния вид, тъй като все 

повече залагат на продуктите за грижа 

за кожата.

През миналата седмица Edgewell, 

собственик на марката самобръсначки 

Schick and Wilkinson, приодоби Harry’s 

за 1.37 мрлд. долара в опит да раз-

шири продуктите си отвъд ножчетата 

за бръснене, залагайки на стоки като 

лосион за тяло и дезодоранти.

Dollar Shave Club пък бе придобит 

през 2016 г. от гиганта в потребител-

ските стоки Unilever.

Дори луксозни марки като Chanel 

започнаха

да поглеждат 
към новата тенденция

пускайки своята първа линия проду-

кти, създадени специално за мъже – 

Boy De Chanel.

„Изглежда, големите играчи се 

опитват да разширят пазара си и да 

спечелят дял на забавящ се пазар чрез 

увеличаване на потребителската си 

база“, казва Алисън Гайтер, анализатор 

на индустрията в Mintel.

Поради това британският гримьор 

Шарлот Тилбъри и марката Fenty на 

певицата Риана пуснаха инструкции 

за момчета, които искат да използват 

грим за подобряване на визията си.

Според Coresight Research азиатско-

тихоокеанският пазар е най-бързорас-

тящият по отношение на козметиката 

за мъже. Джейсън Чен, генерален 

мениджър на китайския сакт за търго-

вия Tmall, посочва пред анализатори-

те, че на китайския пазар „доставките 

не могат да смогнат на търсенето на 

гримове за мъже“.

Някои данни подсказват, че интере-

сите на новото поколение потреби-

тели на козметика са ясно небинарни 

(„небинарен” е термин, използван за 

хора, които не считат своята полова 

идентичност за строго мъжка или 

женска).

Според доклад на NPD близо 40% от 

потребителите на възраст 18-22 годи-

ни проявяват интерес към

половонеутрални 
продукти за красота

В проучване, проведено от 

Euromonitor, над 56% от анкетираните 

американци признават, че са използ-

вали някаква козметика за лице, като 

коректор например, поне веднъж през 

2018 г.

„Има толкова много хора, израства-

щи с идеята, че човек не е вързан към 

пола, с който се е родил“, казва Лариса 

Йенсен, анализатор в NPD. “Красотата 

вече не се представя като „идеалната 

красота“. Красотата може да бъде всич-

ко, всеки и всеки пол“, добавя тя.

Това си личи и от ситуацията в ин-

тернет. Клиповете, показващи гримове 

за мъже, се радват на все по-голяма 

популярност сред по-младата аудито-

рия, като някои влогъри, занимаващи 

се с това, могат да се похвалят с много-

милионен зрителски интерес.

Дори луксозни 
марки като 
Chanel започнаха 
да поглеждат 
към новата 
тенденция

Мъжете – 
новата 

надежда на 
козметичния 

сектор
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Т
е ръководят едни от най-ус-

пешните компании и полу-

чават едни от най-високите 

възнаграждения в света. Кла-

сацията Bloomberg Pay Index 

посочи най-добре платените 

шефове в САЩ.

Пръв сред тях е основателят на Tesla 

Илон Мъск. Той е най-високоплатеният 

ръководител на компания, листната на 

американска борса през 2018 г. Според 

Bloomberg Pay Index Мъск е заработил 

513,3 млн. долара през миналата година.

На второ място остава Брендън Кене-

ди, главен изпълнителен директор на 

компанията Tilray, която през миналия 

юли стана

първата компания 
за канабис

представена на борсата в САЩ. Тя пре-

дизвика сериозен интерес от страна на 

инвеститорите и завърши 2018 г. с ръст 

от 315%. Това е донесло на 47-годишния 

главен изпълнителен директор 256 

млн. долара.

Боб Айгър от Walt Disney заема трето 

място в класацията със 146,6 млн. дола-

ра, като изпреварва главния изпълни-

телен директор на Apple Тим Кук (141,6 

млн. долара) и бившия ръководител 

на SoftBank Group Никеш Арора, който 

през миналата година стана главен 

изпълнителен директор на Palo Alto 

Networks (130,7 млн. долара).

В десетката попадат още Дейвид 

Заслав, главен изпълнителен дирек-

тор на Discovery, със 122 млн. долара, 

Джеймс Хепелман, главен изпълнителен 

директор на PTC, със 71,4 млн. долара, 

Стивън Шварцман, главен изпълнителен 

директор на Blackstone Group с 69,1 млн. 

долара, Тони Джеймс, изпълнителен ви-

цепрезидент на Blackstone Group с 66,2 

млн. долара и Стивън Ейнджъл, главен 

изпълнителен директор на Linde, 66,1 

млн. долара.

Bloomberg Pay Index включва

100-те най-високоплатени 
ръководители

на компании, които разкриват подроб-

ности за заплатите си пред американ-

ските регулатори. Данните в индекса 

включват заплати, бонуси и печалби, 

получени през последната година.

В тях влиза също стойността на 

предоставените опции върху акции 

и ограничени акции, които може да 

донесат печалба в бъдеще. За сравнение 

всички тези акции се оценяват в края на 

фискалната година за всяка компания, 

а не считано към датата, на която са 

предоставени. Поради това данните в 

индекса може да се различават от тези в 

отчетите, като в някои случаи разликите 

може да са значителни в зависимост 

от промените в цената на акциите и 

дивидентите.

Илон Мъск например не получава 

друго възнаграждение освен големите 

пакети опции върху акции, обвързани с 

целите за представянето на компанията 

му. През 2018 г. той е получил последния 

си огромен пакет от опции, като посоче-

ната в документите стойност е 2,28 млрд. 

долара. Bloomberg index разпределя 

по една десета от книжата във всяка от 

следващите десет години.

Възнаграждението му от 
513,3 млн. долара

за миналата година включва транша за 

2018 г. и част от сходни, но по-малки 

опции, получени през 2012 г.

Подобно на Мъск повечето ръково-

дители в индекса нямат гаранция, че ще 

получат цялото или дори по-голямата 

част от възнаграждението си. Акциите, 

които съставляват мнозинството от 

заплащането им, често зависят от пред-

ставянето на компаниите и заплатата се 

намалява, ако те не бъдат изпълнени. 

От друга страна, ако целите бъдат 

надминати, възнаграждението може 

да е значително по-голямо от първо-

начално прогнозираното, обяснява 

Bloomberg.

През миналата година най-богатата 

жена ръководител на компания, пред-

ставена на борсата в САЩ, е била Сафра 

Кац, един от главните изпълнителни 

директори на Oracle, с 40,4 млн. долара. 

На второ място е Анджела Арендс, 

бивш старши вицепрезидент по про-

дажбите на Apple, с 33,9 млн. долара, а 

трета е Картин Адамс, старши вицепре-

зидент на Apple, с 31 млн. долара.

На първо място според Bloomberg Pay 
Index е основателят на Tesla Илон Мъск

ТОП 8: 

Кои са най-добре платените 
шефове на компании в САЩ

Илон Мъск

Брендън Кенеди

Боб Айгър

Дейвид Заслав Джеймс Хепелман
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К
огато сме отпаднали, умо-
рени и ни се спи, първата 
ни мисъл винаги е за него. 
Съществуват много про-
тиворечиви изследвания, 
посветени на влиянието на 

кафето върху организма.
Едни смятат, че напитката е вредна за 

сърцето и стомаха, а други са убедени 
в ползите й. Засега окончателна оценка 
за кафето няма.

Повечето хора обаче се стремят да 
го консумират умерено. Някои дори 
планират да се откажат от него.

При всички положения ароматната 
напитка е заела стабилно място във 
всекидневния живот на мнозина. Ако 
сте решили да минете на чай и фре-
шове, изучете следващия списък от 
продукти, те ободряват не по-лошо от 
кафето.

1. Ябълки
Една ябълка на ден държи лекаря 

далеч от мен. Има такава мъдрост, коя-
то не е без основание. В същото време 
трябва да знаете, че ябълките избавят 
от апатия, борят сънливостта и лошото 
настроение.

Това действие се дължи на съдържа-
нието на плодова захар. Както знаете, 
бързите въглехидрати помагат на мозъ-
ка по-бързо да се събуди и активизира.

2. Яйца
В състава на яйцата влизат протеини, 

които оказват положително въздейст-

вие не само върху мускулите и мозъч-
ната активност, но и върху здравето 
като цяло. Освен това се съдържат 
омега-3 мастни киселини, мазнини и 
протеини. Тези вещества даряват тяло-
то с бодрост и прилив на енергия.

3. Какао
То е много полезно за хората, които 

се стремят да бъдат бодри и активни. 
Не консумирайте обаче без мярка. 
Достатъчни са няколко парченца шоко-
лад, за да почувствате благоприятното 
въздействие върху организма.

4. Грейпфрут
От сладкото минаваме към горчиво-

то. Този плод се отнася към продуктите, 
чиито аромат моментално ободрява и 

настройва за работа. Това не е илюзия. 
Разрежете един грейпфрут и ще се 
уверите.

5. Овесени ядки
Ако вашето утро започва с фразата: 

„Една овесена каша, моля!“, то денят ще 
бъде успешен. 

Съществува не едно мнение за 
ползата от въглехидратите в начало-
то на деня. Овесената чаша съдържа 
сложни въглехидрати, веднага изпълва 
с енергия и стимулира обмяната на 
веществата.

6. Подправки
Те не са пълноценна храна. Но с 

точните подправки едно ястие се 
превръща в шедьовър. Пробуждането 

е гарантирано. Освен това подправките 
стимулират метаболизма и ободряват 
организма. Препоръчителни са канела-
та, червеният и черният пипер, кимът 
и др.

7. Кисело мляко
Любимо на хората, които живеят 

здравословно. След чаша кисело мляко 
сутрин ще се чувствате отлично през 
остатъка от деня. То стимулира актив-
ното горене на мазнини.

8. Пчелен мед
Много диетолози и гастроентероло-

зи препоръчват да се пие за закуска 
чай с пчелен мед. Тази напитка, казват 
те, е „два заека с един куршум“.

Първо, в състава на меда влизат 
натурални захари, които организмът 
мигновено превръща в енергия. Второ, 
тези вещества бавно се извеждат от 
тялото – т.е. ще ви поддържат енергич-
ни дълго време.

9. Ядки
Друг начин да се почувствате бодри е 

като похапнете ядки. В състава им има 
много магнезий и витамини от група В.

10. Спанак
Не е най-вкусното решение за закус-

ка, но безспорно спанакът ободрява 
организма. Той съдържа протеини, йод, 
минерални соли и провитамин А. Както 
и редица други полезни елементи! 
Активира и мозъчната дейност.

храни, които ободряват 
колкото кафето10  

Ако не искате да посягате често към напитката, опитайте с тях
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„К
ое предизвика интере-
са ви към моята особа? 
Не съм направил 
нищо лошо“, шегува 
се д-р Иван Сигридов. 
Последната му среща 

с медиите преди година и половина е 
оставила горчив привкус в живота му. 
Казвам му, че има поне 6300 причини 
да се интересуваме от него. Толкова 
са до момента членовете на Facebook 
групата „За д-р Сигридов с любов“ и 
техният брой расте всекидневно. Нас-
коро най-известният акушер-гинеколог 
на България за трета поредна година 
беше отличен с приза „Специалистите, 
на които имам доверие“ на изданието 
Puls.bg. Безапелационно. За него бяха 
гласували хиляди благодарни пациенти, 
пише „Труд”.

Записвам се в групата „За д-р Сигри-
дов с любов“. Е, няма такава група... 
Денонощно майчета обменят съвети, 
идеи, контакти, снимки. Българки от 
страната и чужбина пътуват за кон-
султации при корифея. Трябва да си 
осигурят самолетни билети и хотел, а 
администраторът на групата Силвена 
Денева помага на някои да се вмъкнат в 

и без това претоварения му график.
Когато си говорят за него, майките 

го наричат Доки. С нежност и любов. 
Безрезервно вярват, че Доки ще реши 
всякакъв техен проблем. Емоциите на 
възторг и благодарност към лекаря 
варират от

„Бих легнала на релсите 
заради него“

до „Той е вторият баща на детето ми“. А 
всички дечица, които идват на бял свят 
след успешното му лечение, наричат 
„сигридовчета“. Не е броил на колко от 

тях е станал и кръстник.
Администраторът на групата Силвена 

Денева и съпругът й Валери Аспарухов 
имат поне две причини да благодарят 
на д-р Сигридов – децата им Валерия и 
Димитър са се родили живи и здрави 
под неговите грижи. Двамата решават 
съвсем съзнателно да имат 4 деца. 
При втората бременност на Силвена 
възниква проблем и още тогава нейна 
приятелка, износила успешно близнач-
ки след инвитро при д-р Сигридов, я съ-
ветва да отиде при него. Силвена обаче 
решава да смени болницата и лекаря 
едва при третата си бременност.

„Записах се при д-р Сигридов, след 
като си бях напатила при втората бре-
менност. Отидох при него с надеждата, 
че ще ми каже, че ще го бъде това дете 
– сподели дамата. – Той ми каза да му 
се доверя изцяло. Тогава правехме ре-
монт. Попитах го да лежа ли, а докторът, 
с типичното му чувство за хумор, ми 
каза: „Как ще лежиш? Не, прави всичко, 
каквото искаш, само не вдигай торби 
с цимент“ При третата и четвъртата ми 
бременност пак имаше проблеми, но 
в резултат на терапията, хранителния 
и двигателен режим, които той ми 
предписа, се чувствах толкова добре, 
колкото никога преди това, и родих две 
прекрасни здрави деца.“ Споделените в 
групата вълнуващи истории на щастли-
ви майки подтикват Силвена сериозно 
да се замисли дали да не ги събере в 
книга за д-р Сигридов.

Докторът не води точна статистика 
колко бебета е „отгледал“ вътреутроб-
но, но казва, че за 15-те години работа с 
проблемни и рискови бременности са 
над 15 хиляди. Не е от акушер-гинеко-
лозите, които по цял ден „мерят коре-

Най-популярният акушер-гинеколог д-р Сигридов е „отгледал“ 
вътреутробно над 15 хиляди бебета с проблеми

За Доки с любов

БОРЯНА АНТИМОВА

Д-р Сигридов с наградата „Специалистите, на които имам доверие“, 2019 г.
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ми“ и предписват магнезий и витамини. 
„Набутал“ се е доброволно в най-теж-
кия сектор – там, където колегите му не 
се справят.

„Той е бог!“ – казват 
майките за него

Намесва се там, където природата 
е направила пропуск в зародиша. „От-
глежда“ го, като тръгва от промяна на 
показателите на майчиния организъм, и 
така, докато се роди здраво и жизне-
способно бебче.

„Обичам да казвам, че д-р Сигридов 
не се занимава просто с проблемни 
бременности. Д-р Сигридов започва от-
там, където започва отчаянието“, споде-
ля мотото си лекарят. Работи с пациент-
ки, загубили по няколко деца. Това са 
„най-проблемните сред проблемните“, 
чули жестокото: „Няма да имате дете, 
не можете.. Тези жени отиват при него с 
надеждата да им даде... надежда.

Доктор Сигридов успешно се бори 
със случаите на майки, правили по мно-
го опити инвитро. „Първото от двете ми 
деца е заченато инвитро и много добре 
знам какво е да си от другата страна 
– като родител“, споделя лекарят. Той 
слага край на безконечните опити. Не-
зависимо дали едно семейство планира 
инвитро или спонтанна бременност, той 
съветва родителите 3 месеца преди да 
решат да имат дете, да отидат при него. 
При инвитрото самото оплождане е 
просто една процедура, изпълнявана с 
помощта на доста напреднала техноло-
гия. Преди това важното е да се подгот-
вят. Прави им обстойни изследвания и 
после „препрограмира“ и бащиния, и 
майчиния организъм да създаде бла-
гоприятна среда за ембриона. „Вие сте 
вълшебник, докторе!“, често му казват 
майките. „Аз съм пич“, смее се докторът.

После наблюдава бебетата, защото 
при тези майки проблемът е в невъз-
можността не да забременеят, а да 
износят децата. „Всъщност двете черти-
чки на теста са само първата битка от 
цялата “Втора световна война“, каквато 
представлява да износиш здрави бли-
значета, заченати инвитро“, шегува се 
лекарят.

С годините той

все по-рядко предписва 
лекарства

а залага на надеждата, на доброто на-
строение и най-вече на насърчаването 
на физиологичните процеси в органи-
зма на майката. „Това е ходът на медици-
ната оттук нататък“, казва той. Никой не 
предписва толкова много изследвания 
всеки месец като д-р Сигридов, споде-
лят майките. В резултат на тях обаче той 
може точно да диагностицира пробле-
ма на бебето в утробата, а после търси 
кои процеси в майката са нарушени 
и не могат да обезпечат нуждите му. 
Лекува майката и така възстановява 

правилното развитие на детския мозък, 
белите дробове, сърчицето.

Д-р Сигридов е обиколил Европа на 
всевъзможни курсове и специализации 
по фетална (вътреутробна) медицина. 
Има международен лиценз за скри-
нинг и е част от екип специалисти, 
които разработват алгоритъм за ранна 
диагностика на бебета с проблеми с 
международния регулатор по фетална 

медицина. „При 500 скрининга от тази 
година резултатът е 0, 05% прецизност 
на измерване“, казва лекарят.

Обяснява, че докато лекарствата 
„общуват“ с рецептора, той атакува 
директно гените на клетъчно ниво. 
Насочил се е към най-тежкото – възста-
новяване на мозъка на малкото човече 
в утробата, когато той е още колкото 
грахово зърно. В момента води програ-
ма с колеги за превенция на аутизма и 
детската церебрална парализа. „Имам 
цял наръчник, в който показвам как 
реконструирам увредени бебешки мо-
зъци вътреутробно“, казва докторът.

Защо е избрал най-
трудната пътека

в гинекологията? Малкият Иван мечтае 
да стане лекар или космонавт. Живее до 
медицинска книжарница и често ходи 
там да чете. Много го впечатлява една 
книга за имунната система. Прочита я 
цялата, без абсолютно нищо да разбере, 
но се амбицира да разнищи тази тема. 
„В момента точно с това се занимавам 
– предпазвам бебето в утробата от 
имунния „отговор“ на майчиния орга-
низъм. Обещах си да разбера това и го 
постигнах“, казва лекарят.

Израства без баща и в трудна 
социална среда. Още от малък му се 
вменяват много отговорности и свиква 
да се занимава с проблеми, повече 

присъщи на бащата в семейството. 
Налага му се да работи още от IV клас, 
за да свързват двата края с майка му. 
Ваканциите минават в тежък физиче-
ски труд в строителството и в ТКЗС в 
Симеоново. Още като първокурсник в 
Медицинска академия-София работи 
като санитар в реанимацията на ИСУЛ. 
Работата е адски тежка и отговорна, но 
затова пък добива ценен опит как да 

се реанимират хора в кома например. 
Като завършва, започва работа в Бърза 
помощ с по 14 нощни дежурства месеч-
но, но не се оплаква. Казва, че ако не се 
научиш да работиш на терен, оставаш 
теоретик и няма как да разчиташ после 
на добри резултати.

През 2013 г. след хиляди спасени 
бебешки животи и работа от 7, 30 до 
22,30-23 часа 6 дни в седмицата д-р 
Сигридов прегрява и напуска работа. 

После изпада в много тежка депресия 
до такава степен, че изхвърля всичките 
си дипломи и награди и е

на път да се раздели 
с медицината

Към работата го връщат обратно 
неговите пациентки, паникьосани как 
ще продължат без него. Тогава Силве-
на създава групата „За д-р Сигридов с 
любов“, за да го подкрепят и мотивират 
да се върне.

Доки няма Facebook и не чете въз-
торжените отзиви на благодарните 
майки в групата. Смята го за себично и 
егоцентрично и е против издигането на 
личността му в култ. „Групата обаче съз-
дава прекрасна среда за общуване на 
пациентките ми. Всяка майка си мисли, 
че нейната драма е най-тежката, а като 
прочете историите, разбира, че има 
много други като нея, и се успокоява“, 
казва лекарят.

Това е първото интервю на д-р 
Сигридов от много години насам, след 
като при един инцидент – катастрофа, 
излизат какви ли не информации за 
него. „След тази случка бях на крачка да 
емигрирам. Казано накратко, участвах 
в ПТП с представители на една фами-
лия, която в момента е недолюбвана 
от държавата. Две коли се удариха, 
това е. Бързах да се прибера от морето, 
защото новороденото ми дете не беше 
добре. Очаквам крайните резултати 
от съдебния процес. И жалкото за 
страната ни е, че се появих в сутреш-
ните блокове и по първите страници 
като Джони Деп с тази „новина“, а не 
с успехите в работата си“, коментира 
докторът с горчивина.

Не съжалява за онези изхвърлени ди-
пломи и сертификати. „Дипломата не те 
прави успешен лекар“, коментира той. 
Казва, че спасените 15 хиляди бебешки 
живота са единствените „дипломи“, 
които имат значение за него.

Доки е желан гост на всички рождени дни на своите „сигридовчета“ 

Две от децата на Силвена Денева – Валерия и Димитър (вторият вляво) са се родили като здрави бебета под 
грижите на Доки

Малкият мъж, също „сигридовче“, е фен на прическата на Док Докторът със сина си Ивайло и едно от най-големите му предизвикателства – малката принцеска Марая с майка си Венета Миланова

Сн.: Жаклин Цочева
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� � ☺
Настане сутрин - слънце изгрее, меки-

ци обсипят въздуха пресен.

� � ☺
Четирима хирурзи си почивали и 

пиели кафе. Първият казал:
- Обичам да оперирам библиотекари, 

защото, когато ги отвориш, всичко е по 
азбучен ред.

Вторият казал:
- Според мен най-лесно се оперират 

счетоводители, защото всичко вътре им 
е номерирано.

Третият казал:
- Аз предпочитам електромонтьорите, 

защото всичко им е в различен цвят.
Четвъртият казал:
- Аз смятам, че най-лесно се опери-

рат политици, защото са безсърдечни, 
безгръбначни и главата и задникът им 
са взаимозаменяеми.

� � ☺
- Тате, аз късметлия ли съм???
- Има си хас, срещу теб не помогна ни 

презерватив, ни аборт...

� � ☺
- Иванчо, днес домашното ти е напи-

сано много добре - сигурен ли си, че 
никой не е помагал на баща ти?!

� � ☺
Двама пенсионери в парка:
- Наборе, помниш ли как в казармата 

ни сипваха бром в чая и ни даваха разни 
хапчета, че да не ни привличат жените?

- Разбира се, че помня. И кво?
- Ми на, започнаха да действат!

� � ☺
Българин и швейцарец се карат кой 

език е по-труден:
- Ние – казал швейцарецът – пишем 

ich bin, а произнасяме иш бин.
- А пък ние – гордо заявил българинът 

– пишем какво, а произнасяме Ъ.

� � ☺
В лондонско такси:
- Към Ватерло, моля!
- Гарата ли?
- Гарата - да, за битката съм малко 

позакъснял...

� � ☺
Първият пилот към втория:
- Кажи на парашутистите да спрат да 

скачат - още не сме излетели..

� � ☺
- Казах й, че е дебела, после не я ви-

дях вече... Чак на третия ден започнах 
да я виждам с лявото око...

� � ☺
Добрият човек се познава лесно... 

Той има хубава усмивка, закачлив по-
глед и... бутилка ракия в лявата ръка...

� � ☺
- Пак ли сте рисували мама, моето 

момче?
- Еми, вече цял месец учителят влиза 

в час и казва:
- Рисувайте ваш’та мама!

� � ☺
Ако един мъж спи с много жени, 

това е голям срам за него - ще му изле-
зе име на заспал мъж!

� � ☺
- Знаеш ли, че над 30% от жените 

изневеряват?

- Статистика... За какво 
ми е на мене тая ста-
тистика?! Дай имена, 
адреси, телефони…

� � ☺
Най-лудата женска 

фраза:
- И престани да ми пишеш с 

такъв тон!

� � ☺
Семейна кавга. Жената: 
- Много обичам кученца, хай-

де да си вземем вкъщи едно.... 
- Дума да не става, жена! И аз 

обичам курви, ама не си ги вземам 
вкъщи!!!

� � ☺
- Иване, жена ти от къде знае френ-

ски? Да не е ходила в Париж?
- А, ходила тя?! Едни младежи от 

съседния блок я научили..

� � ☺
Дрехи:
- Пране - 60 минути.
- Простиране и изсъхване - 3 до 6 

часа.

- Прибиране и сгъване - 7 до 10 
работни дни...

� � ☺
Не ти е забавен метаболизмът... 

Просто ти си много бърз с вилицата и 
лъжицата!

� � ☺
Чух по телевизията, че лъвът се нуж-

дае от 20 часа почивка на ден. До днес 
въобще не предполагах, че съм лъв...

� � ☺
На входа на летището полицай спира 

жена: 
- Моля ви, тук е забранено за кучета. 
- Но то е плюшено.... 
- Породата, госпожо, няма значение!

� � ☺
Дете пита баща си:
- А как говори змията?
Бащата се обръща към тъщата:
- Що мълчиш сега, внукът ти се инте-

ресува.

� � ☺
- Татко, влюбена съм в едно момче, 

което живее далеч. Аз съм тук, а той 
живее в Австралия!

- Как се случи това?
- Виж, срещнахме се в един сайт за 

запознанства, после ми стана приятел 

във Facebook, проведохме няколко 
дълги разговора с WhatsApp, призна 
ми в скайп и сега от два месеца сме 
заедно чрез Viber... Татко... имам нужда 
от твоето одобрение и от твоята благо-
словия!

- Разбира се! Оженете се с едно „ДА” в 
Twitter... купете децата от Amazon, пла-
тете с PayPal. И ако един ден не можеш 
да го търпиш повече, продай го в OLX!

� � ☺
- Татко, аз съм лесбийка - казала 

едната дъщеря.
- Мамка му! - изревал бащата.
- И аз също - обадила се от кухнята 

другата дъщеря.
- И кой ще доведе зет в тази къща?!? - 

попитал бащата.
- Аз, тате! - обадил се синът...

� � ☺
- Шефе, защо сега ме нервира? Сега 

- вместо 3 дни да си пия спокойно, 
трябва 3 дни да пия, за да се успокоя!!!

� � ☺
Когато жена ти напише: „хахаха - ОК”, 

нито е смешно, нито е ОК!

� � ☺
Бай Гроздан с разочарование научи, 

че Ариана Гранде не е нито бира, нито 
е в 3-литрова бутилка!

� � ☺
- Ало, скъпи, не успях да се грими-

рам. Като идваш към нас, мини през 
кръчмата и удари 2-3 ракии...

� � ☺
Седи си вещицата и чете рецептата 

за магията: косъм от еди-какво си, 
нокът от еди-какво си, клюн от еди-
какво си... чела, чела и отишла и купила 
кренвирши от близката бакалия...

� � ☺
Мъж влиза с тъща си в спортно 

стрелбище и инструкторът му прави 
забележка: 

- Извинете, но не може да влизате тук 
със собствена мишена!

� � ☺
Вуте и Пена в леглото. В най-върхов-

ния момент Вуте спира. 
- Оти спре, бе щурио? 
- Време е за реклами, Пено!

� � ☺
Подслушан разговор между две 

баби: 
- Разбра ли ма, Пено - мъжете харес-

вали лоши момичета. 
- Ама на мен постоянно ми е лошо...

� � ☺
Той: Скъпа, тази песен, дето я слу-

шаш, е много стара!
Тя: Тя и майка ти е стара, ама още я 

слушаш!

Виц в снимка

В автобуса: След-

ваща спирка „6-и 

септември”. 

- Алоооу, шо-

фьорчетооо, има 

ли някакъв шанс 

да стигнем този 

месец?
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БЪРЗА 
торта

ЛЕСНО 
тирамису

Н
арежете бананите на парчета и натрошете 
бисквитите. В дълбок съд върху стреч фо-
лио сипете бисквитите, след това бананите 
и накрая разбърканата с лъжица захар 

по желание сметана. Повторете до изчерпване на 
продуктите. Накрая задължително завършете със 
сметана. Поставете фолио върху съда и оставете 
тортата да стегне в хладилника около 8 часа. При 
сервиране първо я обърнете върху поднос и от-
странете фолиото. Нанесете слой сметана отгоре и 
украсете по избор - може със смлени или натроше-
ни орехи, с други сезонни плодове.

Продукти
»  1 кофичка заква-

сена сметана;
»  3 с.л. пудра 

захар;
» есенция ром;
»  бишкоти 

„Савоярди”;
»  кафе еспресо - 

130 мл;
»  4 с.л. какао за 

наръсване.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Надежда от Надежда. Панаир. Напев. Ем. 
Марек. Крале. Румб. Кесии. Екзот. Ралита. Липса. Риц. Лея. 
Кукли. Емири. Вик. Палеи. Емении. Амаду. Кефир. Айран. 
Соаре. Крик. Резит. Ебрие. Макара. Дарио. ЗММ. Нил. Псе-
та. Набаб. Мач. Фиала. Тиражи. Будист. Шланг. Он. Бурже. 
Идеал. Акра. Орера. Нарта. Воайор. Яндзъ. Сто. ВВС. Ка-
нии. Катар. Осо. Бекас. Балами. Канари. Атове. Як. Каре-
нина. Тригуна. 
ОТВЕСНО: Папагали. Йоана Буковска. Дар. Лекар. Кичур. 
Авоар. Тенекия. Марал. Джоис. Не. Жакет. Панер. Фиеро. 
БАН. Иди. Сакад. Запис. Еркери. Арки. Улуси. Сатир. Акин. 
Рилке. Отдел. Даяна. Етна. Илика. Аташе. Ниса. Налепи. 
Ерера. Ланди. ТТ. Апекс. Ефеби. Талаз. Бор. Иде. Заеми. Ро-
нин. Ръкави. Евро. Мерки. Аргат. Алег. Утрин. Резба. Каста. 
Едем. Ириси. Мажор. Тамян. Амбиции. Комбинаторика. 

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри 
от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички 
острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните 
условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хори-
зонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; 
Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с 
даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.

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.

Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
»  500 г меки бис-

квити;
»  500 мл заквасена 

сметана;
» 4-5 банана.

СУДОКУ

С
варяваме кафето - добре е да е по-ароматно. 
Прибавяме есенцията ром и разбъркваме. В 
изстиналото кафе потапяме бишкотите и ре-
дим в тавичка. Заквасената сметана я разбърк-

ваме със захарта и нанасяме един слой върху бишкоти-
те. Повтаряме процедурата и завършваме със сметана. 
Тирамисуто трябавa да престои поне денонощия в 
хладилника, за да се напои добре. Преди поднасяне 
ръсим обилно с какао, режем на парчета и поднасяме.



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

П
ътят към умните градо-
ве на бъдещето минава 
през две особено важни 
стъпки – изобретяването 
на необходимата за целта 
технология и създаването 

на регулаторна рамка за правилното 
функциониране на цялата система. 
Докато за първото говорим непрестанно 
и технологичните иновации не спират 
да се развиват с изключително бърз 
темп, то законовата рамка и регулаци-
ята ги следват с известно закъснение, а 
нерядко поставят съществени пречки. 
От технологична гледна точка наличието 
на новото поколение 5G мрежи е основ-
на предпоставка за появата на умните 
градове такива, каквито 
си ги представяме – със 
свързани светофари, 
датчици за чистота-
та на въздуха, умно 
управление на градския 
транспорт и паркингите, 
умно сметосъбиране 
и сметоизвозване. Но 
преди да се стигне до 
реалното използване на 
5G мрежата, телекомите 
в България се сблъскват с 
редица регулаторни пре-
пятствия, които могат да забавят появата 
на новото поколение мрежи в страната. 
Необходима е целенасочена държавна 
политика, която да разреши възможно 
най-бързо три ключови въпроса.

Освобождаване на 
спектъра

Задача номер едно за държавите по 
целия свят, в това число и България, е 
да освободят необходимите части от 
спектъра, така че 5G мрежата да може да 
заработи. Съгласно решение на Евро-
пейския парламент от миналата година 
най-късно до 2022 г. спектърът в 700 

MHz трябва да бъде освободен. Същото 
решение стимулира държавите членки 
на Европейския съюз до 2020 г. да имат 
поне един град с 5G мрежа. За да се 
случи това, трябва да бъде свободен и 
спектърът в 800 MHz, който в момента е 
зает за нуждите на отбраната. България 
е единствената държава в ЕС, в която 

този обхват не е предоставен за граж-
дански нужди.

Цена на ресурса
Другият голям въпрос, който тряб-

ва да се реши с разпределянето на 
спектъра, е колко скъп трябва да е 
самият ресурс. Тарифата на Комисията 
за регулиране на съобщенията (КРС) 
е приета още през 1999 г. и вече не 
отговаря на днешните пазарни условия. 
По онова време потребителските услуги 
бяха свързани основно с гласов трафик 
и SMS-и. Днес към това добавяме данни, 
видео, филми, снимки, умни градо-

ве, свързани устройства, гледане на 
телевизия онлайн, стрийминг. Стотици 
пъти повече честотен ресурс е необхо-
дим, за да обслужваме нарасналото 
потребителско търсене и нуждите 
на бизнеса. Необходима е ревизия 
на цената на ресурса, така че да не 
натовари крайната потребителска 
цена, а от друга – да отключи инвес-
тиции в нови мрежи и услуги. 

Европейската комисия също води 
разговори с държавите членки 
относно негативните ефекти на 
прекомерните тарифи за честотен 
ресурс и съответно подкрепя страните, 
които действат стратегически. България 
има шанса да се нареди във втората 
категория.  В Европа обаче има и добри 
примери за решаване на този про-
блем. Например Франция се отказа от 
първоначалната такса, която телекомите 
плащат за спектъра, срещу поемане на 
ангажимент от тяхна страна за по-бързо-
то изграждане на 5G инфраструктурата.

Строителното 
законодателство

Втората стъпка, след като операторите 
получат честотите, е изграждането на 
цялата технологична инфраструктура. В 
България това също се оказва предиз-
викателство, защото законодателството 
изисква всяко обновяване на базовите 
станции да се третира като постро-
яване на изцяло нов обект. Големият 
проблем е, че същата процедура трябва 
да бъде преминавана при всяка смяна 

на технологията и съответната про-
мяна на оборудването, независимо че 
съществени промени в конструкцията 

няма. България е сред малкото, ако не и 
единствена държава, в която режимът 
е толкова обременителен и консерва-
тивен. В съседните държави – Гърция, 
Румъния, Сърбия и Северна Македония, 
този процес вече е либерализиран. Това 
поставя българските оператори в изклю-
чително неблагоприятна конкурентна 
позиция. 

Бъдещето
След преминаването през целия този 

лабиринт от проблеми на европейско 
ниво вероятно ще бъдат въведени и 
стандартни процедури от гледна точка 
на киберсигурността на мрежите на 
континента.

Предизвикателствата са много, но и 
държавите членки трябва да си дадат 
сметка колко важно е изминаването на 
този технологичен път в името на едно 
по-добро бъдеще, когато ще можем да 
говорим за истински умни градове.

Технологиите 
се развиват, но 
институциите 
изостават

Кога в България 
ще има умни градове
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К
омпанията Ferrari показа 
първия в историята на 
марката хибрид, който 
се зарежда от външни 
енергийни източници. Той 
се казва SF90 Stradale и 

развива 1000 к.с. Това го прави най-
мощния сериен модел в историята на 
компанията, независимо че под капака 
му се намира V8, а не V12 двигател.

Хиперколата е посветена на 90-го-
дишнината на Scuderia Ferrari. Нейният 
V8 турбодвигател развива 780 к.с., 
а останалите 220 се осигуряват от 3 
електромотора. Поставеният в задната 
част се нарича MGUK (Motor Generator 
Unit Kinetic), като е взет от болидите на 
Ferrari във Формула 1. Той се намира 
между бензиновия V8 и новата 8-сте-
пенна автоматична скоростна кутия с 
двоен съединител.

Другите два електромотора са по-
ставени на предната ос и така колата 
разчита на система за задвижване на 
четирите колела. Купето

ускорява от 0 до 100 км/ч 
за 2,5 секунди

а до 200 км/ч – за 6,7 секунди. Макси-
малната скорост е 340 км/ч.

Наличието на 2 електромотора на 
предната ос позволява колелата на 
автомобила да забавят движение с 
различна скорост в завоите. Италианци-
те наричат тази система за управление 
на векторната тяга RAC-e (Regolatore 
Assetto Curva Elettrico).

Използването на хибридни техноло-
гии значително увеличава теглото на 
машината и затова тя е направена от 
свръхлеки материали. Освен това бен-
зиновият двигател е получил специална 
система за охлаждане. 
Подобрена е и аеро-
динамиката, като 
особено внима-
ние е обърнато 

на увеличението на притискателната 
сила в завоите, при спиране и при рязка 
смяна на посоката на движение.

Именно заради аеродинамиката 
кабината на хиперколата е преместе-
на максимално напред, като от Ferrari 
твърдят, че това не е в ущърб на водача 
и пътника. В салона има волан с

интегрирани сензорни 
панели

които заменят стандартните бутони. Така 
шофьорът може да управлява всички 
функции с два пръста. Мястото на при-
борния панел е заето от голям 16-инчов 

HD дисплей.
Клиентите могат да избират между 

стандартна версия и по-спортна – Assetto 
Fiorano. Втората е със състезателни амор-
тисьори, олекотена панели на каросерия 
(долната част и вратите са от въглеродни 
нишки), пружини на окачването и изпус-
кателна система от титан. Благодарение 
на тях теглото е намалено с още 30 кг.

Сред особеностите на Assetto Fiorano 
е и карбонов спойлер, който увелича-
ва притискателната сила с 390 кг при 
скорост от 250 км/ч. За тази версия са 
направени и специални състезателни 
гуми Michelin Pilot Sport Cup2. Техният 

профил позволява увели-
чение на сцеплението 

и подобряване на 
управляемостта на 

суха писта.

Купето ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди, 
а до 200 км/ч – за 6,7 секунди

Ето го най-мощния 
автомобил на Ferrari
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Според някои твърдения той е участвал 
във втората експедиция на Колумб

Драган Охридски – 
българинът, 
открил Америка

РОСЕН ТАХОВ

И
ма такава легенда. В 
годините на зрелия 
социализъм вървяхме 
с баща ми по „Граф Иг-
натиев“. Като стигнахме 
Съюза на журналистите, 

той спря, вдигна глава и каза: „Днеска 
горе има другарски съд. Тези идиоти 
съдят един човек, който иска да докаже, 
че българин е участвал в откриването 
на Америка.“

Оттогава следя този крайно любопи-
тен случай. Той остави диря, която мал-
цина познават. Мина през водовъртеж от 
скандали, за да запечата свидетелства за 
българската душевност.

Една историческа 
каша

забъркана от надут патриотизъм и поли-
тически инфантилизъм.

Името на главния герой е Алонсо де 
Охеда, който според „подсъдимия“ Иван 
Димитров е българинът Драган Охрид-
ски. „През лятото на 1942 г. – разказва 
той – като ученик в гимназията чух да 
се говори за дневника на Мари-Мадлен 
сен Жозеф, племенница на бретонския 
херцог Ди Вилар. Дневникът е воден от 
1491 до 1509 г. В него Мари-Мадлен сен 
Жозеф съобщава, че Алонсо де Охеда е 
известен още с името Драган да Лихнида. 
Дневникът се намираше тогава у барон 
Фон Крамер, наследник на испански-
те херцози Галас. Още тогава Крамер 
установява, че Лихнида е древното име 
на Охрид.“

„Нямате представа какво желание 
ме обзе да проуча делото на Драган 
Охридски“, добавя Димитров. С паисие-
вски ентусиазъм той заляга над истори-
ческите извори. Обикаля европейските 
библиотеки и архиви, прелиства вехти 

книги и ръкописи, превежда, сравнява, 
уточнява планина фактологичен матери-
ал. И заключава, че нашенски крак е сред 
първите, стъпили в Новия свят!

Драган Стефанов Охридски, сочи Иван 
Димитров, е роден в неизвестна година 
край известното езеро. За

да не стане жертва на 
„кръвния данък“

който набира момчета за Еничарския 
корпус, родителите му го пращат в 
Дубровник. Оттам през Венеция отива 
в Испания. Тук местните започват да го 
наричат Алонсо де Охеда. „Името трябва 
да е било Алонсо де Охрида, но твърдото 
„р“ с течение на времето е отпаднало, 
а името Алонсо в XV в. има две значе-
ния: разделен, отдалечен; драг, мил, 
тоест Драган“, обяснява изследователят 
Димитров.

Алонсо става паж в свитата на кас-
тилския благородник дон Луис де ла 
Серда. „Пажът се учел на военно дело и 
стажувал при сеньора няколко години, 
докато стане рицар“, сочи неговият 

биограф. През 1482 г. избухва Гранадска-
та война срещу маврите, в която Драган 
се сражава девет години. Винаги носел 
кожена торба с икона на Света Богороди-
ца. Понеже Божията майка го закриляла 
в боевете, българинът влиза в хрониките 
като Рицаря на Мадоната.

„Драган Охридски – подчертава 
Димитров – се прочува като един от най-
храбрите войни в Гранадската война, 
известен в цяла Испания като

Рицаря на 
Мадоната

След завършването на войната той 
получава най-високата признателност 
за проявена храброст лично от кралица 
Изабела, която му окачва на врата гердан 
на храбростта и влиза в свитата й като 
доверено лице за специални поръчения.“

Такова поръчение е участието на Дра-
ган във втората експедиция на Христо-
фор Колумб през 1493 г. Разделя се с 
него за неизплатена заплата и от 1499 до 
1510 г. предприема четири самостоятел-
ни плавания. Открива днешна Бразилия, 
Гвияните, Венецуела, Колумбия, Панама, 
Ямайка и други острови по крайбрежи-
ето.

Охридчанинът основава първите 
селища в Новия свят, вдига първите 
църкви и прави първите покръствания 
на местното население. Съавтор е на 
първата карта на света, известна като 
Мапа Мунди. Иван Димитров попада на 
оригинала във Виена. „Намерих картата 
Мапа Мунди – свидетелства той, – на-
чертана от Хуан де ла Коса с помощта на 
Алонсо де Охеда, върху която някои от 
островите и крайбрежните земи в Южна 
Америка, открити от него,

носят български 
названия

Тази карта след това е била фалшифи-
цирана.“ Иначе казано, антибългарски 
фактори са заличили нашия принос във 
Великите географски открития!

Още заслуги... Само Драган Охридски 
е имал цивилизаторски манифест от 
Римския папа и испанските крале. С него 
завладява повече територии от Колумб 
и налива основите на огромна океанска 
империя. Покръстител е на туземци. Бил 
е губернатор на днешна Венецуела и на 
Колумбия.

Рицаря на Мадоната умира през 1515 
г. Погребан е под прага на църквата в 
Санто Доминго на остров Еспаньола. 
„Нека всички да тъпчат костите ми, 
защото не изпълних дълга си към 
Родината!“, е последната воля на Драган 
Охридски.

Бомбата гръмва със страшна сила на 
18 юни 1981 г. Тогава във връзка с про-
грамата „1300 години България“ вестник 
„Литературен фронт“ излиза със статия-
та „Рицаря на Мадоната“. Тя е подписана 
от Иван Димитров и неговия асистент 
Иван Гатев. След това печатът е залят от 
публикации за славния мореплавател. 
„Наша родина“, „Български воин“, „Орби-
та“, „Труд“, „Земеделско знаме“ поместват 
епизоди от невероятната му биография...

Издателствата хукват да го искат за 
многотомна поредица. От телевизията 
иде предложение за документален се-
риал. От Ватикана канят откривателите 
на симпозиум. Кардинал Марио Луиджи 
Чапи лично благодари за осветляването 
на историческата истина.

Тъкмо ватиканската връзка обаче 
обръща нещата. Атентатът срещу папа 
Йоан-Павел II на 13 май 1981 г.

ни забърква в 
покушението

Сергей Антонов е арестуван, тече 
шумна кампания срещу България. „Ня-
маме и никога не сме имали нещо общо 
със Светия престол!“, е позицията на 
нашите управници. А Драган Охридски 
е бил служител на папата, носил е негов 
цивилизаторски манифест. На един от 
поредните инструктажи на главните 
редактори в ЦК на партията все спуска: 
„От днес темата за Алонсо де Охеда ще 
бъде табу!“...

Версията за българските корени на 
Алонсо де Охеда не е само на Иван 
Димитров. В монографията „Южносла-
вянската имиграция в Америка“ проф. 
Джордж Припик пише:

„Най-малката от южнославянските ет-
нически групи в Америка са българите. 
Един клон от тях са македонците. Въпре-
ки че те са последните, които мигрират 
от Балканите на Североамериканския 
континент, един от тях е сред моряците 
на Колумб, когато открива Америка през 
1492 г. Неговото име е Драган. Той е 
родом от град Охрид, важен център на 
българската култура и религия, който 
сега се намира в Република Македония, 
Югославия.“

Христофор Колумб открива Америка

Драган Охридски
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ОВЕН
Това е времето, в 
което ще се научиш 
да виждаш сивия цвят 
в живота. До този 
момент всичко за теб 

беше черно и бяло и нямаше средно 
положение. Но е време да се научиш, 
че не всичко е само добро или само 
лошо, а златната среда наистина 
съществува.

ТЕЛЕЦ
Ти обичаш да започ-
ваш нови приключе-
ния, но ти е трудно да 
задържиш вниманието 
си върху едно нещо 

за по-дълго време. Опитай се да се 
отдадеш напълно на някой аспект от 
живота си по избор и ще се почувст-
ваш много по-добре.

БЛИЗНАЦИ
Сега е времето на себе-
познанието. За начало 
трябва да се научиш да 
избираш внимателно 

битките си. Така ще ти остава повече 
време за важните неща и за хората, 
които си струват.

РАК
Най-сетне трябва да 
се забавляваш. Рабо-
тил си здраво и е вре-
ме да му отпуснеш 
края и да се впуснеш 

в приключения. Офисът ти няма да 
изгори до основи, ако един петък си 
тръгнеш по-рано от работа.

ЛЪВ
Трябва да излезеш от 
зоната си на комфорт. 
Всички знаем, че 
Лъвът обича ком-
форта, но е време 

да разгледаш света извън стените 
на съществуването си - ще откриеш 
прекрасни неща.

ДЕВА
Време за борба. 
Ще откриеш своята 
мисия в живота и 
ще поведеш важни 
битки, за да постиг-

неш целите си. Това е времето, в което 
не бива да се отказваш и трябва да 
докажеш колко си силен.

ВЕЗНИ
Трябва да изградиш 
здрава връзка със 
себе си. Обожаваш 
чуждата компания, 

но е време да се научиш да цениш 
собствените си качества и да не се 
страхуваш да останеш сам/а.

СКОРПИОН
Не се вземай толкова 
насериозно. Ти 
обичаш сериозния 
тон, но не е нужно 
да потискаш всяка 
своя емоция, за да 

изглеждаш по определен начин. Бъди 
по-освободен и ще се почувстваш 
много по-щастлив.

СТРЕЛЕЦ
Време, в което ще се 
отвориш емоционал-
но и интелектуално. 
Често се скриваш 
под черупката си 
от всичко, което те 

плаши, и криеш чувствата си. Сега е 
време да се разкриеш малко повече 
на хората.

КОЗИРОГ
Трябва да се стараеш 
да слушаш повече и 
да говориш по-малко. 
Обичаш да си център 
на вниманието и си 

много страстна личност, но се поста-
рай да си малко по-дипломатичен.

ВОДОЛЕЙ
Време е да се погри-
жиш за себе си. Не 
можеш да помогнеш 
на всички и не е твоя 
работа да го правиш. 

А и как очакваш да държиш някой над 
водата, когато самият ти се давиш. 
Намери време да поглезиш първо 
себе си.

РИБИ
Трябва да се научиш 
да не се интересу-
ваш толкова от чуж-
дото мнение. Не е 
важно постоянно да 

получаваш одобрение за това, което 
правиш, и не бива да се страхуваш, че 
ще направиш погрешна стъпка. Бъди 
смел!

Астрологична прогноза 
за 5 - 11 юни 2019 г.
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Р
аботните помещения на 
компанията Dimension в 
Шанхай наподобяват много 
геймърска детска стая: до 
разхвърляните навсякъде 
клавиатури стоят отворе-

ни кенове с кола, на ръба на едно от 
бюрата се мъдри кукла „Манга”. Един 
от програмистите е решил да използва 
котката Сиси, отглеждана в офиса, за 
работна маса – животното понася тър-
пеливо мекото тракане по клавиатурата 
върху гърба си.

Тази непринудена работна атмосфера 
обаче е търсен ефект: основателите на 
Dimension не приемат тежките усло-
вия на труд във високотехнологичния 
бранш в Китай, където 80-часовата 
работна седмица е по-скоро правило, 
отколкото изключение. „Този производ-
ствен модел не работи”, казва основате-
лят на фирмата Сю Ян.

В Китай тези условия на труд са из-
вестни като 996: работа

от 9 ч. сутринта до 9 ч. 
вечерта 6 дни

в седмицата. Китайското трудово право 
обаче забранява полагането на извън-

редни часове труд. Но в компютърния 
бранш никой не го спазва. „Програми-
стите днес са смятани за един вид елита 
на нацията. Смята се, че те печелят 
много добре и никой не се интересува 
от това при какви условия работят тези 
хора”, казва консултантката на компани-
ята Кат Гу.

Заедно с Ян са публикували на спе-
циализираната платформа за програ-
мисти Github текст за въвеждането на 
по-хуманно работно време в бранша. 
Текстът 996.icu всъщност представлява 
готов параграф, който програмистите 
могат да включат в своите лицензион-
ни договори. По този начин фирмите, 
използващи определени софтуерни 
кодове, се задължават да спазват мест-
ните трудови закони. В противен случай 
те рискуват да загубят лиценза си.

Кат Гу и Сю Ян се опитват да променят 
ситуацията.

И двамата обаче не вярват, че по този 
начин – чрез включването на условия 
в лицензионните договори – може 
да бъде решен проблемът с тежките 
условия на труд в технологичния бранш 
в Китай. „Наясно сме, че лицензите 
не притежават реална сила, но поне 

можем да привлечем вниманието към 
темата”, казва по този повод Гу. Впрочем 
те вече са постигнали това: в китайските 
интернет форуми темата е широко дис-
кутирана, особено след като в дебатите 
се включи и основателят на „Алибаба” 
Джак Ма. В реч пред служители на 
фирмата той определи условията на 
труд 996 като „голяма благословия” за 
китайския технологичен бранш:

„Ако не даваш повече от 
другите, как ще успееш?”

попита той присъстващите служители 
на компанията. По-късно Ма даде малко 
на заден ход, като заяви, че фирмите 
всъщност не би трябвало да изискват 
подобно работно време от своите слу-
жители. Обаче уточни, че който искал 
да успее, трябвало доброволно да 
приеме въпросните условия. „Изборът 
на професия е като избора на партньор 
– когато в цялата работа има любов, 
времето тече неусетно.”

Кат Гу има готов отговор на този въз-
глед: ако дадена компания е зависима 
от извънредния труд на своите служи-
тели, това говори, на първо място, за 
ниска производителност на труда във 
въпросната фирма. „Тогава трябва да 
се помисли за по-добър мениджмънт”, 
добавя консултантката.

Дотук обаче няма никакви призна-
ци, че е възможна подобна промяна 
в мисленето. Интернет индустрията е 
смятана в Китай за образцов бранш, а 
конкуренцията – вътре в страната и в 
международен план – е изключително 
висока. Жао И Кинг от компанията за 

рисков капитал Puhua Capital казва, че 
особено в по-малките стартъп фирми 
се работи изключително много. „Тези 
компании трябва да инвестират много 
време и усилия, преди да се наложат 
на пазара. И ако не успеят да издържат, 
те бързо губят конкурентоспособност”, 
казва експертката.

Бюрата по труда в Китай, които би 
трябвало да се грижат за това да бъде 
спазвано трудовото законодателство, 
почти не се намесват. Но Гу и Ян не 
желаят да бъдат разглеждани като 
политически активисти. Трудовите спо-
рове в Китай са чувствителна тема, по 
която държавата бързо се намесва. Така 
например, когато през миналата година 
група студенти решиха да подкрепят 
исканията на протестиращи работници 
в Южен Китай, държавата реагира миг-
новено – много от младежите, които се 
запознали в една марксистка студент-
ска група, бяха задържани, а една част 
от тях

продължават да са 
в неизвестност

Затова и Гу и Ян уточняват, че пуб-
ликуваният от тях текст в платформата 
Github не бива да се разглежда като 
политически манифест. „Спомням си как 
веднъж един журналист ме попита дали 
съм лява. А аз на свой ред го попитах 
какво е ляво и го уверих, че не разби-
рам нищо от политика.”

Изглежда, че китайската интернет 
цензура приема подобно поведение, 
след като дотук не се е намесила и оста-
вя дебатите да продължат.

996, или недоволството 
на китайците
Работа от зори до мрак 6 
дни в седмицата – един от 
работните режими в Китай
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H
ю Йopĸ e притегате-
лен център за хора с 
много пари и за такива, 
които искат да спечелят 
много пари. Mнoзинa 
се местят в световния 

мегаполис в тъpceнe нa дoбpe плaтeнa 
paбoтa, ĸoятo ce пpeдлaгa нa пaзapa.

Oĸoлo 30% oт житeлитe нa Hю Йopĸ 
пoлyчaвaт шecтцифpeни зaплaти. 
Cpeд тeзи, ĸoитo пoлyчaвaт гoдишнa 
зaплaтa $100 000, ca пpeдcтaвитeли 
нa тaĸивa пpoфecии ĸaтo бизнec 
aнaлизaтop, acиcтeнт мeниджъp, 
coфтyepeн инжeнep.

B cъщoтo вpeмe cpeднaтa зaплaтa 
в Hю Йopĸ e $69 211. Зaтoвa c възна-
граждение oт 100 000 дoлapa мoжeтe 
дa ce cмятaтe зa нaиcтинa бoгaт чoвeĸ. 
Bъпpeĸи тoвa cлeд дaнъцитe пpиxo-
дитe ви щe бъдaт пo-близo дo $65 000. 
Ocвeн тoвa paзxoдитe зa живoт в Hю 
Йopĸ cъщo ca мнoгo виcoĸи.

Eĸcпepтитe нa ВuѕіnеѕѕІnѕіdеr 
cъбpaxa наколко интересни фaĸта зa 
тoвa ĸaĸ биxтe живeли в Hю Йopĸ дopи 
cъc зaплaтa oт 100 000 дoлapa.

Цeнaтa нa живoтa в Hю Йopĸ e c 
129% пo-виcoĸa oт cpeднaтa цeнa нa 
живoт в cтpaнaтa cпopeд РауЅсаlе. 
Haпpимep 1 гaлoн мляĸo cтpyвa 
cpeднo $4.53, дoĸaтo cpeднaтa цeнa зa 
cтpaнaтa e $ 3.50.

Paзxoдитe зa вcичĸo в Hю Йopĸ 
ca мнoгo пo-виcoĸи oт cpeднитe зa 
cтpaнaтa. Πo-ĸoнĸpeтнo мeceчeн 
aбoнaмeнт зa фитнec в тoзи гpaд 
cтpyвa cpeднo $100, вeчepя в 
pecтopaнт зa двaмa e 57 дoлapa, a 
cтaндapтнaтa пpичecĸa пpи фpизьopa 
e $26.

Mнoгo cĸъп oбщecтвeн 
тpaнcпopт

Meceчният билeт зa oбщecтвeн 
тpaнcпopт cтpyвa 121 дoлapa. Cпopeд 
тoзи пoĸaзaтeл Hю Йopĸ ce нapeждa нa 
пeтo мяcтo cpeд 50-тe гpaдa c нaй-cĸъп 
тpaнcпopт в cвeтa.

Знaчитeлнa чacт oт дoxoдитe oтивaт 
зa плaщaнe нa дaнъци, ĸaтo дaнъĸът 
въpxy пpoдaжбитe в гpaдa e 4,5%, 
a ocвeн тoвa зa щaтa – 4%, тaĸa чe 
ĸyпyвaчитe плaщaт oбщo дaнъĸ oт 8%, 
пaзapyвaйĸи в мaгaзинитe нa Hю Йopĸ. 
Зa cpaвнeниe – в CAЩ дaнъĸът въpxy 
пpoдaжбитe вapиpa oт 2.9 дo 7.25% 
в пoвeчeтo гpaдoвe, дoĸaтo в няĸoи 
щaти въoбщe нямa тaĸъв.

B дaнъци въpxy жилищaтa цените 
в Hю Йopĸ ca ниcĸи. B гpaдa те са 

cpeднo 0,8%, докато cpeднoтo зa щaтa 
и зa cтpaнaтa ниво е cъoтвeтнo 1,65 и 
1,19%.

Цeнaтa нa жилищaтa e 
cpeд нaй-виcoĸитe

paзxoди в Hю Йopĸ. Aĸo иcĸaтe дa cи 
ĸyпитe ĸъщa в Hю Йopĸ или в пpeдгpa-
диятa, тoгaвa зaплaтaтa oт $105 684 
eдвa щe ви пoзвoли дa плaтитe cyмaтa 
нa ĸpeдитa, лиxвитe, дaнъцитe и 
зacтpaxoвĸитe cпopeд пopтaлa НЅН. 
И тoвa e, cлeд ĸaтo ce взeмe пpeд-
вид фaĸтът, чe вeчe cтe нaпpaвили 
пъpвoнaчaлнo плaщaнe oт 20% – 
oĸoлo $80 780.

Cpeднaтa цeнa нa жилищaтa в Hю 
Йopĸ e $ 403 900, ĸoятo e 369% пo-
виcoĸa oт cpeднaтa зa cтpaнaтa.

Haeмaнeтo нa дoм cъщo нe e лecнo. 
Aĸo cлeдвaтe пoпyляpния cъвeт, дa 
дaвaтe пoвeчe oт 30% oт гoдишния cи 
дoxoд зa жилищe, тoвa щe oзнaчaвa, 
чe щe имaтe 2500 дoлapa зa нaeм нa 
мeceц.

Изглeждa, чe тoвa e дocтa знaчитeл-
нa cyмa, но ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa Hю 
Йopĸ, нe e тoлĸoвa пpocтo. Cpeдният 
мeceчeн нaeм в гpaдa e 3667 дoлapa. B 
Maнxaтън мoжeтe дa нaeмeтe cтy-
диo зa $2550. Aĸo иcĸaтe дa нaeмeтe 
eднocтaeн aпapтaмeнт в Maнxaтън, 
тoгaвa нaeмът мy щe cтpyвa $3100.

Щe тpябвa дa тъpcитe 
cъĸвapтиpaнт

B дoпълнeниe ĸъм диpeĸтнoтo 
плaщaнe нa нaeм щe тpябвa дa плaтитe 
ĸoмиcиoнa нa aгeнт пo нeдвижими 
имoти, ĸoйтo oбиĸнoвeнo e paвeн нa 
eдин мeceчeн нaeм.

Kaтo ce взeмaт пpeдвид вcичĸи 
тeзи paзxoди, щe бъдe пo-изгoднo дa 
нaeмeтe aпapтaмeнт cъc cъĸвapтиpaнт. 
Taĸa пpaвят и мнoгo нюйopĸчaни. 
Cпopeд пpoyчвaнe oт 2017 г. пoчти 
40% oт възpacтнитe нaeмaтeли в Hю 
Йopĸ живeят cъc cъĸвapтиpaнт.

Maнxaтън e нaй-cĸъпият paйoн нa 
Hю Йopĸ. Aĸo сте готови да не живеете 
в Maнxaтън, тoгaвa жилище в дpyги 
paйoни нa гpaдa като Бpyĸлин, Kyинc и 
Бpoнĸc ще ви излезе по-евтино.

Cpeднaтa цeнa зa нaeмaнe нa cтyдиo 
в Бpoнĸc e $1450, a цeнaтa зa нaeмaнe 
нa cтyдиo в Kyинc или Бpyĸлин e 
cъoтвeтнo $2175 и $2350.

Hayчeтe ce дa живeeтe в 
мнoгo мaлъĸ aпapтaмeнт

Aĸo имaтe жeлaниe дa бъдeтe нa 
вcяĸa цeнa в Maнxaтън, тoгaвa тpябвa 
дa ce нayчитe дa живeeтe в мнoгo 
oгpaничeнo пpocтpaнcтвo.

Maлĸитe aпapтaмeнти ca мнoгo 
чecтo cpeщaни в Hю Йopĸ. Πo-
cпeциaлнo тaĸивa aпapтaмeнти ce 
пpeдлaгaт в Саrmеl Рlасе в дoлния 
Maнxaтън. Te ca пocтpoeни пpeз 2015 
г., зa дa пoмoгнaт нa гpaдa дa ce cпpaви 
c нapacтвaщoтo нaceлeниe и пpoблeмa 
c нeдocтигa нa жилищa.

Πлoщтa нa тeзи aпapтaмeнти вapиpa 
oт 24 ĸв. дo 33 ĸв. мeтpa. Зa cpaвнeниe 
cpeднaтa плoщ нa aпapтaмeнтитe в 
Maнxaтън e 65 ĸв. мeтpa.

A мeceчният им нaeм e 2775 дoлapa. 
Ho ocвeн живoт в цeнтъpa нa гpaдa 
пpeдимcтвaтa нa тeзи aпapтaмeнти 
вĸлючвaт дocтъп дo фитнec зaлa, 
пpaнe, дocтaвĸa нa xpaнa, дocтъп дo 
paзвлeчeния, ĸaĸтo и вгpaдeни мoдep-
ни ypeди и нaличиeтo нa мeбeли.

Живот със $100 000 
годишно в Ню Йорк

129% пo-виcoкa е цената на 
живеенето в мегаполиса
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Б
огатството и щастието не 
вървят ръка за ръка. Дет-
ски приказки и холивуд-
ски ленти разказват много 
истории на богати, но 
нещастни хора. От друга 

страна, всеки, който има финансови 
проблеми, ще каже, че икономическата 
стабилност може да осигури спокой-
ствие и чувство за сигурност.

Неотдавна списание Inc. разгледа 
връзката между щастието и разходите, 
откривайки четири начина да използ-
ваме доходите си, така че да доведат до 
по-високо ниво на радост и удовлетво-
рение.

Ето кои са те:

1. Времето е по-ценно 
от парите

Затова инвестирайте 
в неща, които пестят 
време. Inc. цитира 
проучване сред над 
4000 американски 
работници, което 
заключава, че тези, 
които отдават по-
голямо значение 
на времето, а не на 
парите, са по-щаст-
ливи, отколкото 
техните колеги.

Като използвате 
например допълнител-
ните си парични средства, за 
да наемете икономка или услуга за 
доставка на хранителни стоки, можете 
да зачеркнете тези задачи от списъка 
си и да прекарате свободното си време 
в занимания, които ви носят истинска 
радост и релакс.

2. Разходите за 
преживявания, 

а не за вещи
Те осигуряват по-трайно чувство за 

щастие. Изследователите от Държав-
ния университет на Сан Франциско 
установили, че харченето на пари за 
едно незабравимо преживяване (като 

дългоочаквана ваканция или голям 
концерт) ще ви направи по-щастливи, 
отколкото да използвате тези средства 
за закупуване на вещ (дори нещо, което 
ще използвате всеки ден – като нов 
смартфон или лаптоп).

Опитът ви предлага дълготрайни 
положителни спомени и асоциации, 
които могат да поддържат чувството 
на щастие по-дълго и по-ефективно от 
новозакупения артикул.

3. Споделянето 
на време и опит

с тези, които обичате, създава същест-
вено (и полезно) чувство на радост. Ако 
решите да инвестирате спестяванията 
си в пътуване или дейност, помисле-
те за допълнителен билет, така че да 

можете да отидете с приятел 
или роднина. Поддържа-

нето на близки връзки 
с близките ви хора 

може да доведе до 
по-дълъг живот, 
така че мислете 
за този навик 
за производ-
ство на щастие 

като инвестиция във вашето здраве и 
благополучие.

4. Даряването 
на пари

Благотворителните каузи предлагат 
по-голямо удовлетворение от 
това да купувате неща за 
себе си. Inc. разказва 
за изследователски 
проект, в който на 
студентите се дават 
пари, като на поло-
вината от групата 
се дават указания 
да харчат парите 
за себе си, а на 
другата половина – 
да ги харчат за други 
хора. Накрая изследо-
вателите разговарят с 

участниците в експеримента и откриват, 
че групата, която изразходва парите си 
за други хора, се чувства по-щастлива 
от останалите участници.

Макар че със сигурност можете да 
придобиете чувство на удовлетворе-

ние, като закупите внима-
телно избран подарък 

за любим човек, 
даряването за бла-

готворителност е 
начин да прида-
дете смисъл на 
парите си.

Така едно-
временно ще 
помогнете за 

добра кауза и ще 
повишите собст-

веното си щастие в 
процеса.

Четири начина да превърнем 
парите в щастие
Няколко съвета помагат да 
се зарадваме на разходите си
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В
секи път, щом потърси на-
учни документи за своята 
магистратура, Руа Ихсан се 
отчайва все повече. В го-
лемия иракски град Мосул 
джихадистите, прогоне-

ни с цената на опустошителна война, 
разрушиха библиотеки, книжарници и 
други средища на читатели.

В града, известен от векове със 
своите интелектуалци и библиотеки с 
древни сборници, четенето на книги, 
несъответстващи на строгите възгледи 
на групировката „Ислямска държава”, бе 
забранено и дори наказвано по време 
на окупацията на Мосул от джихадисти-
те от 2014 до 2017 г.

Хиляди книги бяха публично изго-
рени или бяха унищожени в боевете. 
„Някои така и не бяха копирани в елек-
тронен формат и са загубени завинаги”, 
оплаква се Руа, студентка по хранител-
ни технологии.

Близо две години след освобождава-
нето на града студенти и учени „из-
питват силни трудности в намирането 
на литература”, добавя Абделмаджид 
Мохамед, 34-годишен докторант по 
история.

„Човек трябва да търси в интернет 
или да опита с връзки” да си намери 
книги другаде, добавя той.

„Меката на 
изследователите”

И когато книгите не идват в Мосул, 
неговите жители отиват при книгите. За 
докторантурата си по гражданско инже-
нерство 33-годишният Уасик Махмуд е 
ходил до Багдад, на 400 км на юг, и дори 
до Басра, намиращ се на 1000 км.

Преди идването на джихадистите 
„всички тези научни трудове ги имаше в 
Мосул”, казва той. По това време градът 
е наричан „Меката на изследователите и 
студентите” – като алюзия със свещения 
за исляма град.

„Тук идваха от цял Ирак и от Арабския 
свят. Днес жителите на Мосул са при-
нудени да ходят другаде, за да намерят 
научните трудове и документи”, казва 
той с горчивина.

Освен с Централната библиотека – 
публично учреждение, основано през 
1921 г. – Мосул, град на търговци и ари-
стократи, се гордееше със стотиците си 
библиотеки и книжарници. Библиотеки 
със светска и религиозна литература 

процъфтяваха във всички факултети и 
молитвени домове и бяха средище за 
интелектуалци.

Този търговски кръстопът в Близкия 
изток пазеше грижливо хиляди редки 
и древни творби, в това число рели-
гиозна литература. Някои от тях бяха 
дарения от знатни семейства, други – 
местно производство (първата печат-
ница в Ирак е била създадена в Мосул 
в края на XIX век), а трети – продукт на 
междукултурен обмен.

В този град в Ирак – някогашна Ме-
сопотамия, където писмеността е била 
измислена преди повече от 5000 годи-
ни – имаше също карти на съзвездия и 
пясъчни часовници на по няколко века.

Хилядолетен ръкопис
Когато обаче ИД започна да унищо-

жава методично наследството, мест-
ните жители можеха само да гледат 

безпомощно как 
джихадистите заливат 
книги с бензин и ги 
изпепеляват в пла-
мъци.

Според специа-
листи е възможно 
групировката да е 
отсяла предварител-
но ценни творби и да ги е продала на 
черния пазар, за да финансира своите 
безчинства.

За възстановяването на библиотеч-
ните фондове Джамал Ахмад, който е 
директор на Централната библиотека, 
залага на инициативи на мосулчани, 
много от които са по идея на млади 
доброволци.

Библиотеката на вакъфа – публичната 
институция, която управлява мюсюл-
манското религиозно имущество – е 
загубила 10 000 от своите 58 000 книги, 
включително свои шедьоври. „Всички 
4361 редки ръкописа бяха откраднати 
от ИД”, казва 41-годишният главен биб-
лиотекар Шамел Лазем.

Сред тях е екземпляр на „Ал Мухит ал 
Бурхани” – труд по ислямско право на 
близо едно хилядолетие.

90-95 процента от 
документалния фонд

За библиотеката на Мосулския 
университет, една от най-известните в 
Ирак, загубите възлизат на „90 до 95 на 
от документалния фонд”, казва Омар 
Тауфик, началник на учреждението. 
„3000 книги бяха спасени и 4000 бяха 
съхранени в складови помещения, но 
са в много лошо състояние и не може 
да бъдат използвани.”

„Повече от един милион книги и на-
учни документи бяха изгубени”, открад-
нати или изгорени, обяснява Мохамед 
Абдала, доктор по селскостопански 
науки. Произведения на повече от 300 
години изчезнаха, както и „екземпляр 
на Корана от IX век”.

Благодарение на световната ака-
демична солидарност и специални 
инициативи фондовете на библиотеки-
те в Мосул започнаха малко по малко да 
бъдат възстановявани.

След войната „организации, универ-
ситети и хора в Ирак и чужбина дариха 
над 100 000 книги” на университетската 
библиотека, казва с удовлетворение 
Тауфик. Документалният фонд обаче все 
още далеч не е възстановил разнообра-
зието си от миналото.

Понякога жителите на града донасят 
ценни произведения.

Абу Мохамед, 33-годишен зидар, е 
успял да спаси стотици книги по време 
на големия пожар в Централната библи-
отека през 2015 година. Той казва, че 
пренесъл със свой приятел повече от 
750 книги в малки торбички. „Въпреки 
опасността успяхме да ги приберем в 
мазето на една стара къща.”

Днес той ги връща. И няколко рафта 
на Централната библиотека отново са 
запълнени.

Джихадистите са унищожили едни от най-ценните книги в света

След ИДИЛ: Милион съкровища 
на знанието ги няма

Библиотеката на университета в Мосул
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Д
ипанкар Гош, 52-годишен 

индийски фотограф, през 

май се устреми към петия по 

височина връх в света - по-

крития със сняг Макалу. Той 

обаче не успя да слезе жив. 

След като бил отделен от останалата 

част от екипа заради лошото време, той 

колабирал и загинал заедно с Нараян 

Сингх, офицер от индийската армия, 

съобщава туристическата му аген-

ция. Смъртта на Гош стана поредният 

трагичен инцидент най-вече на Еверест, 

най-високия връх в света.

Девет души са загинали до сега от на-

чалото на годината от непалската страна 

на планината, което прави този катера-

чески сезон най-смъртоносния за върха 

от 2015 година. Тази статистика поставя 

в неудобно положение непалското 

правителство, което е подложено на 

все по-силни критики заради начина, по 

който издава разрешителни и регулира 

компаниите, организиращи изкачвания.

Броят на индийските алпинисти в 

Хималаите силно нараства,

може би твърде много 
спрямо риска

тъй като те обикновено се присъеди-

няват към евтини експедиции, които 

понякога са по-лошо екипирани.

Министерството на туризма на Непал 

през миналата година е издало разре-

шителни на рекордните 78 индийски 

алпинисти през 2019 година спрямо 59 

през 2018 година. Индийците вече са 

най-голямата група получатели на раз-

решителни и тази година са надминали 

по брой гражданите на САЩ.

Четирима индийци вече загинаха в 

отделни инциденти на Еверест от нача-

лото на годината - най-много, откакто 

петима индийски войници намериха 

смъртта си при експедиция през 1985 

година.

Бум на 
местния пазар

От години експедициите към Еверест 

и другите „осемхилядници” на Непал - 

малка група от трудни за покоряване 

върхове с височина над 8000 метра, 

обичани от катерачите, бяха доминира-

ни от чуждестранни компании.

След това през 2012 и 2014 години 

лавини убиха няколко местни планин-

ски водачи, т. нар. шерпи. Инцидентите 

разпалиха гневна реакция и обвинения, 

че западни компании трупат големи 

печалби, разказва Алън Арнет, ветеран 

алпинист, който отдавна следи „черната 

хроника” на Еверест.

Местни компании се намесиха агре-

сивно с пакети, които подливат предло-

женията на чуждестранните конкурен-

ти. Непалска компания взема около 35 

000 долара за изкачване към Еверест 

спрямо таксите от 70 000 долара или 

повече на чуждестранните компании 

според няколко туроператори.

Преди пет години около 80% от 

изкачванията са били организирани от 

чуждестранни компании. Сега съотно-

шението е обърнато според Арнет и 

Фил Кромптън от американската компа-

ния за планински преходи Altitude.

Със сигурност в клопките, поставени 

от избора на по-евтин оператор - от 

недостиг на кислородни бутилки до гот-

вачи, представяни като опитни водачи 

- могат да се хванат алпинисти от всички 

страни. Нискобюджетните компании 

обаче са особено привлекателни за ин-

дийците, които имат склонност да са по-

пестеливи и да се въздържат да набират 

дарения или да търсят спонсори, за да 

си помогнат с финансирането на изкач-

ването, отбелязват няколко компании 

за планински преходи. „Някои индий-

ски катерачи търсят нискобюджетни 

компании и получават лоши услуги”, 

посочва Анг Тсхеринг Шерпа, основател 

на Asian Trekking - една от най-големите 

непалски компании за алпинизъм, която 

тази година е изкачила 54 катерачи на 

Еверест без фатални случаи.

Риза Али, 18-годишен алпинист от 

контролирания от Индия Кашмир, раз-

казва, че е бил принуден да се откаже да 

покори Еверест през миналата седмица, 

след като неговият шерп, работещ за 

непалска компания, не успял да донесе 

достатъчно кислород за върха.

Неопитните водачи не успяват да се 

справят с „голямото задръстване” от 

катерачи, което се образува близо до 

върха, допълва той. То е резултат от 

факта, че тази година непалското прави-

телство е

издало рекордните 
381 разрешителни

за изкачване на Еверест.

Гош, опитен катерач, е бил с експе-

диция на непалската компания Seven 

Summit Treks, която е сред най-голе-

мите в страната. Седем нейни клиенти 

са загинали на три хималайски върха 

от началото на годината, съобщава 

компанията, което е близо една трета 

от всички фатални случаи в Непалските 

Хималаи.

Тханесвор Гурагай, мениджър на 

Seven Summit Treks, твърди, че смъртни-

те случаи не са резултат от мениджър-

ски провал на компанията. „Времето е 

било лошо и всеки би могъл да загине. 

Не защото нямаме опитни шерпи или 

защото не осигуряваме достатъчно под-

крепа”, казва той. Гурагай и семейството 

на Гош отказват да говорят за цената 

на неговата експедиция. По думите на 

Гурагай компанията предлага пакети, 

струващи между 30 000 и 130 000 дола-

ра на катерач.

Съблазънта 
на планината

Нарастващата популярност на Еве-

рест, разпалвана от социалните медии и 

обещанието за бърза слава, тревожи оп-

итните алпинисти в Индия. Според тях 

така хора, които нямат необходимите 

умения или подготовка, са насърчавани 

да изкушават съдбата.

„Ако неопитен катерач достигне 

Еверест, след това е канен като почетен 

гост на различни социални събития”, 

разказва Малай Мукерджи, индийски 

ветеран алпинист от Колката. „Това не 

означава, че е добър или отговорен ал-

пинист, а изпраща погрешно послание 

на другите”, допълва Мукерджи.

Голямото 
задръстване 

на Еверест
Евтини експедиции правят изкачването 
на Покрива на света смъртоносно
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Ж
ивеем в ерата на 

бързата храна и 

бързата мода и не е 

учудващо, че соци-

алните мрежи също 

се променят според 

предпочитанията на потребителите си. 

По-младите харесват платформи, кои-

то им позволяват да изразят себе си 

с една снимка или с няколко секунди 

видео.

Затова и едно наглед незначител-

но мобилно приложение е на път да 

измести от върха най-влиятелните 

технологични гиганти.

На пръв поглед TikTok е поредното 

приложение за караоке и пеене на 

плейбек.

В него могат да се качват клипове с 

дължина до 15 секунди. Първоначал-

ната идея е хората да публикуват как 

пеят на фона на популярни парчета, но 

постепенно нещата се променят. Сега 

TikTok е отделна виртуална вселена, 

която си има своите знаменитости, 

тематични мемета, тенденции и пре-

дизвикателства.

Приложението е разработено от 

ByteDance – стартъп, основан през 

2012-а, пише webcafe. С него компа-

нията успява да направи нещо, което 

много други фирми не успяват – да 

превземе световния пазар на мобилни 

приложения дотолкова, че да

„диша във врата” 
на Facebook

Преди месеци TikTok надмина 1 

млрд. сваляния от AppStore и Google 

Play.

Това автоматично го поставя в 

списъка с най-често инсталираните 

мобилни приложения. Само за 2018-а 

то е инсталирано около 663 млн. пъти. 

За сравнение – Facebook за мобилни 

устройства за същия период е инста-

лиран 711 млн. пъти. Във AppStore на 

Apple TikTok е най-сваляното приложе-

ние за миналата година.

В глобален мащаб в общата класа-

ция на iOS и Android го изпреварват 

два други продукта на Зукърбърг – 

WhatsApp и Messeger.

Невероятният успех на TikTok се 

дължи най-вече на поколението, което 

ненавижда Facebook и Twitter, но 

обожава Instagram. Една немалка част 

от възхода му се дължи и на обсебе-

ната по Боливуд Индия. За индийците 

платформата е евтин и достъпен начин 

да покажат на приятелите си своите 

танцови и певчески умения в неколко-

секундните си клипове. Една четвърт 

от изтеглянията на приложението са от 

индийци.

И по този параграф ByteDance се 

явява наистина сериозна заплаха за 

хегемонията на Facebook, които смятат 

Индия за най-големия си и най-бър-

зо разрастващ се пазар. Манията по 

TikTok

бързо обхваща 
и Запада

В САЩ водещият Джими Фалън 

показва в ефир приложението и дава 

идея за мини предизвикателства, кои-

то да бъдат заснети и качени онлайн.

Facebook, които изнесоха инфор-

мация, че над 2 млрд. потребители 

всекидневно използват някой от про-

дуктите им, се опитаха да отговорят на 

конкуренцията. Те представиха Lasso – 

много подобно на TikTok приложение, 

което отново имаше за цел да привле-

че по-младите потребители. Опитът 

обаче се оказа по-скоро неуспешен.

От ByteDance казват, че всеки месец 

над половин милиард души ползват 

активно TikTok.

В Китай платформата си има сери-

озни съперници в лицето на Weibo и 

Tencent, наричан „китайския Facebook”, 

но и двете социални мрежи така и не 

успяха да реали-

зират световен 

успех и не се 

радват на кой знае 

каква популяр-

ност зад граница. 

Изобретението на 

ByteDance от своя 

страна успява 

да достигне до 

потребители от 

всички краища на 

света.

Нещо повече, 

компанията ловко 

успява да избегне 

сериозната цензу-

ра, която в Китай 

се налага над 

редица мобилни 

приложения. Версията на TikTok е една 

за китайския пазар и съвсем друга за 

западния. Според експертите това е 

нагледен пример за останалите техно-

логични фирми как може да се успее 

едновременно и в Китай, и в чужбина.

TikTok обаче отбелязва

и отрицателни 
рекорди

В САЩ ByteDance понесе рекордната 

глоба от 5,7 млн. долара за нарушаване 

на законите за защита на детето и зара-

ди факта, че не изисква родителско 

съгласие за потребители под 13-го-

дишна възраст. В Индия компанията е 

заплашена от дело за разпространява-

не на реч на омразата и расизъм.

Подобни санкции обаче едва ли биха 

довели до сериозен отлив на потре-

бители. Младите непрекъснато търсят 

начини за себеизразяване и засега 

TikTok е идеален за целта.

Приложението за качване на клипове 
вече има над 1 млрд. сваляния

TikTok, което диша 
във врата на Facebook
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Е
дна от най-големите сенза-
ции в професиналния бокс 
вече е факт. 121-килогра-
мовият Анди Руис-младши 
детронира от върха Антъни 
Джошуа, отнемайки четири-

те шампионски пояса на британеца.
Досега Джошуа нямаше загуба на 

професионалния ринг, но трябваше да 
преглътне да бъде нокаутиран, при това 
в дебютния си мач в легендарната ню-
йоркска зала „Медисън скуер гардън”.

Преди двубоя малцина даваха шансо-
ве на Руис, който подигравателно беше 
наричан шишко заради външния си 
вид. Букмейкърите приемаха залози за 
победа на претендента при коефициент 
11.

С победата си Андреас Понсе Руис, 
както е пълното име на боксьора,

спечели три 
от най-ценните пояси

в тежката категория от Световната 
боксова асоциация (WBA), Световната 
боксова организация (WBO) и Между-
народната боксова федерация (IBF). 
Негово притежание е и титлата на 
Международната боксова организация 
(IBO), която не е считана за една от 
престижните.

Кой обаче е Анди Руис – новият крал 
на тежката категория?

Руис е роден в САЩ в Империал вали, 
Калифорния, прсз 1989 г. Макар да е 
гражданин на САЩ, боксьорът счита 
себе си мексиканец заради корените си 
и иска да бъде наричан първия шампи-
он в тежка категория от Мексико.

Историята му наподобява тази на 
повечето боксьори от старата школа – 
изпратен да тренира още от дете. „Бях 
хиперактивен от малък, затова моите 
родители, които са мексиканци, ме 
заведоха в залата. Баща ми ме прати 
да тренирам бокс още на шест годи-
ни. Първите седмици беше ужасно и 
просто исках да се откажа, но той не ми 

разреши”, разказва Руис.
Първият аматьорски мач на новия 

световен шампион е на 7 години в Сан 
Диего. „Да, бях на седем, а вижте къде 
съм сега.

Загубих онзи първи 
мач и го помня добре

Още тогава бях дебел и трябваше 
да се бия с по-големи от мен. Нямаше 
други деца на седем, а още по-малко с 
моето тегло. Затова се бих с 12-годишен 
и той ме победи.”

„През целия ми живот съм бил подце-
няван. Смятам, че и Джошуа не ме взема 
насериозно. Това не ми пречи, аз се 
бия за всички мексиканци и знам колко 
струвам. Аз съм бърз и правя комбина-
ции, каквито други боксьори не могат.”

В аматьорската си кариера Руис 
изиграва общо 110 мача, като губи само 
пет от тях. Той стига и до олимпийските 
игри в Пекин през 2008 г., но отпада в 
квалификациите, където е победен от 
Оскар Ривас. На олимпиадата колум-
биецът победи Кубрат Пулев, а сега, 11 
години по-късно, българският боксьор 
е претендент за титлата на IBF, която 
вече е притежание на Руис.

Дебютът на Унищожителя, както е 
прякорът на Руис, е на 28 март 2009 г., 
когато нокаутира още в първия рунд 
Мигел Рамирес. Кариерата му обаче не 
се развива толкова стремглаво, след 
като Руис губи двама от най-близките си 
приятели в бокса.

През 2012 г. Алехандро Мартинес 
умира, след като прекарва три години 
в кома. Костариканецът е сред добрите 
приятели на Руис и двамата тренират 
заедно. Той обаче получава тежки 
контузии през 2009 г. в мач срещу Хуан 
Алберто Росас.

Година по-късно той губи друг свой 
приятел – Франсиско Леал, който загива 
три дни след като е нокаутиран в мач. 
Леал получава мозъчна травма и не 
успява да бъде спасен.

„Наясно съм какви са рисковете в 
нашия спорт, всички го казват, но аз 
съм видял тези неща отблизо. Готов съм 
физически и психически, ако трябва, 
също бих дал живота си. Но това, което 
се случи с Мигел и Франки, ме направи 

по-силен”, казва новият шампион.
На 29 години Руис вече спокойно 

може да каже, че е на върха на света, 
след като е носител на титлите в тежка 
категория. Мексиканецът обаче си 
спомня добре през какво преминава и 
за трудния си път.

„Боксът спаси живота ми, казвам го 
напълно отговорно. Без спорта веро-
ятно щях да работя с моя баща като 
строител, но

по-вероятно щях да съм 
дилър на наркотици

– не го крия”, откровен е боксьорът и 
добавя: „Много хора край мен тръгнаха 
по този път, пропиляха живота си, но 
нямаха друг избор, защото са имали 
трудности и е трябвало да изкарват 
пари. При мен боксът беше моят спа-
сител.”

Победата над Джошуа ще донесе ня-
колко милиона долара на Руис, а освен 
това мексиканецът ще може да се бие 
повторно с британеца за повече пари и 
след това да осребри титлите си срещу 
другите претенденти в тежката катего-
рия. Ситуацията за него беше коренно 
различна преди по-малко от година.

Само преди 11 месеца Руис получи 
хонорар от едва 30 хиляди долара за 
победата си над бившия шампион на 
WBC Кевин Джонсън.

„Парите не ме мотивират. Казах това 
на Еди Хърн, когато ми се обади с пред-
ложение да се бия с Джошуа. Чух, че са 
предложили първо на Ортис, при това 
много пари, но той е отказал. Аз не го 
правя за парите, а за възможността и да 
докажа, че хората от Мексико са воини”, 
добавя Руис.

Анди Руис-младши – 
новата сензация в бокса
121-килограмовият мексиканец детронира Антъни Джошуа



5 - 11 юни 2019 69



ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търся шофьор за малък 
камион, достатъчен е само клас С. Документи и 
опит са предимство. Заплащането е процент от 
оборота. За повече информация на телефон 847-
749-9161 №16359

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60192, Търсим шофьори за авто-
вози. Възможност за локални и извън щатски курсове! 
Локални курсове - Понеделник до Петък 4000.00 $ Из-
вън щатски курсове - 26-27% от цената на товара. Теле-
фон: 224-616-0142 2246160142 №16348

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Шофьор с CDL до-
бро заплащане,за повече информация на 8477499161 
през два-три дена в кащи,както се разберем. 
8477499161 №16349

ТЪРСИМ СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Сервиз в Schaumburg търси 
снабдител на резервни части, full time. Трябва да има 
Driver License. За повече информация тел 630-350-9989. 
№16352

CDL-DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Диспатчър търси шофьор за 
личния си камион постояно курсове за добро заплаща-
не според опита обадете се на тел 847 2542504 Емил за 
повече информация №16354

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Предлагам работа за почист-
ване на домове.Тел.224-415-2174 №16356

RABOTA
Цена US$ , Зипкод 60005, Необходими са работнитци 
за поставяне на прозорци врати саидиг Спешно до-
бро заплаштане постояна заетост опитат не е задал-
жителен обучавам наетиат на работа. Тел. За контакт. 
7735171201 №16329

!!OWNER OPERATORS !!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16307

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални шофьори! Добро заплащане! Въз-
можност за прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! За повече информация 847-665-9273 
или (847) 483-8787! 8476659273 №16309

CAREGIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 60016-2290, Търсят се caregivers 
(гледачки, жени)- part time, locations: Arlington Heights, 
Northbrook, Buff alo Grove, Palatine, Waukegan, Highland 
Park. Chicago, Naperville, Lockport. 15-20 часа на седмица, 
$13-$15 на час. Обадете се на 630-696-2868, 847-813-5108, 
започване веднага. №16311

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен 
трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up 
to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни кур-
сове; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. 
(847) 483-8787 8476659273 №16386

ТЪРСИМ CDL ШОФЬОРИ !, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални CDL шофьори! Добро запла-
щане! Възможност за прибиране в къщи през ден 
и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! За пове-
че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16387

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-
8787 * 24/7 Диспеч * Регионална работа * Предим-
но леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts 
– до 70 цента на галон!!! 8476659273 8476659273 
№16388

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 
Цена US$ , Зипкод 60047, Looking for Limosine driver 
- Clean driving record - Hard Card / Chauff eur license 
Flexible hours! - FULL TIME 5 or 6 days per week - PART 
TIME: Morning Shifts or Evening Shifts. $4000 - $6000 
earning per month. For more information call +1 773-
453-5759 Martin 7733542332 №16394

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30518, Looking for Owner 
Operators only. Clean driving record. All 48 states.
Direct deposit every Friday. For details call 4045132422. 
4045132422 №16395

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-

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 $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 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, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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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
Hoff man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

мата кабина с APU.Около 3000-3500 мили на седми-
ца, $0,60/миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря български, руски, английски 
7737421234 №16403

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60172, Търся сериозни 
хора за шофьори CDL A за OTR Deliveries, hooks and 
drops в Chicago, 2019 Volvo I shift, zap lash tash на 
миля от 0.55-0.65, или на твърда надница на ден или 
на седмица 1,500 - 1,800$ първите 6 месеца, 1,700 
- 2,000$ след това. Добри условия за работа. Тел: 
7738274439 №16390

OTR DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60101, tarsq 
shofi or s HAZMAT za pick up ,delivery 
65cpm volvo i shift ,apu 7739990812 
№16404 

CDL OWNER OPERATORS, 
Цена US$ , Зипкод 60053, Small family owned 
motor carrier company is looking for experienced 
CDL OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. - Personal 
attention; - Friendly dispatch; Drivers must have: - At 
least 2-year experience; - Clean driving record; - Clean 
criminal record. 847-791-0050 №16367

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трей-
лър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 
c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 8476659273 №16405

CDL ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални CDL шофьори! Добро запла-
щане! Възможност за прибиране в къщи през ден 
и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! За пове-
че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16406

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Предимно леки товари * Чек всеки петък* 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 8476659273 
№16407

CDL DRIVER 0,54-0,70, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, I need driver for 
2016 truck Volvo I shift to go for dedicated lines IL-
NC,MO,PA,NJ,OH,GA,MS,CO,KS,MA 50% HOOK DROOP 
pay from 0,54-0,60cpm 8472542504 №16409

ТЪРСИМ ЧИСТАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони в 
Schaumburg търси да назначи чистач на пълен ра-
ботен ден. За повече информация тел 630 350 9989 
6303509989 №16412

SPORTS BAR STAFF! , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Avalon Bar and Grill 
търси да назначи Сервитьори/ки , Бармани/ки до-
бро заплащане, busy summer season. Full Time and 
Part Time. 7734954405 or 7735100583. №16371

BODY WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Боядисване, китосва-
не поправка на платмаси на камиони и леки коли 
на място. Бързо, ефтино и качествено. 773-396-
9689 №16378

РАБОТНИЦИ В КУХНЯ И ГОТВАЧ
Цена US$ , Зипкод 60018, Ресторант A 
EAGLE в Des Plaines, търси да назначи 
на full или part time работници в кухня, 
както и готвач. Добро заплащане. Тел.: 
8477441519         №16339

CDL-DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60008, Диспатчър търси шофьор 
за личния си камион постояно курсове за добро 
заплащане според опита обадете се на тел 847 
2542504 Емил за повече информация №16354

CDL DRIVERS 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Power Pro Service Inc 
Набира от цялата страна шофьори CDL клас А и 
Owner Operators със собствен трейлър! Минимум 
2 години опит, Чист рекорд! Заплащане по дого-
варяне Чек всеки петък! Коректно отношение! Tel. 
(262) 744-1445 E-mail: powerproserviceinc@gmail.
com №16358
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OFFICE MANAGER , 
Цена US$ , Зипкод 60016, Търси се offi  ce manager в Des 
Plaines за non-medical home care agency. Понеделник до 
четвъртък: 9:30am-4:30pm, $17-$18 на час, има нужда от 
английски език, легални документи и кола за транспорт. 
Обадете се на 630-696-2868, започване веднага. Previous 
experiece is helpful. №16312

ТЪРЯ ШОФЬОР С CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търя Шофьор с CDL клас А; 
Чист рекорд, хазмат е плюс; Предлагам добро заплащане 
и коректно отношение! Телефон за връзка: 224-366-7257 
№16292

STEADY 
Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага постоянен курс Чи-
каго до Масачузец.Всеки weekend home.Трябва да имате 
HAZMAT. Tel.: 2243882400 №16298

OWNER OPERATORS
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16299

ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални шофьори! Добро заплащане! Въз-
можност за прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! За повече информация 847-665-9273 
или (847) 483-8787! №16300

OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16281

DRIVERS & OWNERS ,
Цена US$ , Зипкод 60172, Mалка транспортна компания 
набира шофьори и контрактори за ОТR доставки. Запла-
щане за шофьори - 0,55-0.65 цента на миля или твърдо 
на ден или на седмица. Добри условия, и отношение. 
За контрактори правим всичко по силите си за booking 
7738274439 №16284

CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам един и същ 
курс,правят се 10пати в месеца.Шофьора трябва да има 
и double endorsement na CDL (за закачяне на две ремар-
кета).За повече информация на 847-749-9161 №16286

**OWNER OPERATORS**
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания намира-
ща се в Wood Dale, IL търси Owner Operators за dedicated 
runs от Чикаго. Отлично заплащане! За повече инфор-
мация моля свържете се с нас на 630-948-4547, х.601. 
№16259

РАБОТА ОТ В КЪЩИ,
Цена US$ , Зипкод 60193, Предлагам работа от в къщи с 
неангажиращо работно време .Търся хора , които гово-
рят български, руски или английски,може и само един от 
изброените езици. Няма значение в кой щат се намирате. 
2247707942 №16289

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся жена за заместване за 2 
дни през 12 дни за гледане на възрастна жена в Sherwood. 
Подробности по телефона. 2243051894 №16251

**OWNER OPERATORS**, 
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания намира-
ща се в Wood Dale, IL търси Owner Operators за dedicated 
runs от Чикаго. Отлично заплащане! За повече инфор-
мация моля свържете се с нас на 630-948-4547, х.601. 
6309484547 №16259

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьо-
ри! *********Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 
************ 24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки то-
вари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на 
галон!!! 8476659273 №16263

BARTENDER and WAITRESS ,
Цена US$ , Зипкод 60143, Naxos 
Greek Restaurant in ITASCA is looking 
to hire bartenders and waitresses on 
full or part-time. Some experience is 
preferred. Call for more info or stop by 
to apply. the Address is 933 W Irving 
Park Rd, Itasca, IL. Tel.: 847 250 5410
   №16290 

$ OWNER OPERATORS $
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16272

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьо-
ри! ***Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 ***24/7 
Диспеч * Регионална работа * Леки товари * Чек всеки 
петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! №16274

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-

лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16262

DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна компания 
търси DISPATCHER . Говорене на български & English е за-
дължително. Изисква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля обадете се на 847 668 
0373 8476680373 №16192

CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A шофьор за Volvo 
i shift Dry van, 2500-3500 мили на седмица.Паркингът е в 
Melrose park. Отлично заплащане за контакт : 7573386477 
Сава №16138

SPORTS BAR STAFF
Цена US$ , Зипкод 60656, Looking to Hire Servers and 
Bartenders. Cooks with experience wanted and pizza 
makers. 7734954405 №16210

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за OTR и регионални шофьори! 
Добро заплащане! Възможност за прибиране в 
къщи през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 
24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Коректно отноше-
ние! За повече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! 8476659273 №16249

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/
gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 8476659273 №16248

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - Нели 
8479792222 №16206

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - Нели 
8479792222 №16207

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транспортна 
компания търси да назначи CDL class A шофьор и 
OWNER OPERATORS. Предлагаме идивидуално и 
кореkтно отношение, добро и честно заплащане. 
За повече информация: 847-571-0945. 2248480266 
№16190

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камьони 
и CDL шофьори! *********Тел. 847-665-9273; или 
тел. (847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Ре-
гионална работа * Леки товари * Чек всеки петък* 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 8476659273 
№16201

CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for cleaning ladies 
full and part time $15/h pay. Need to have her own 
transportation and understand basic English. Please 
call or text 7739710470 №16131

TABLETENNISCLUB-SALE
Цена US$ , Зипкод 60005, Edge Table Tennis Club and 
Supplies for sale located on 318 E Golf Rd, Arlington 
Heights,IL,next to X-Sport Fitness.For more info call 
630 862 0684 Ken №16174

CDL Class A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
CDL-class A с чист драйвинг рекърд, 
за постоянни курсове заплащане 
според опита-60 цента на миля. 
Всеки уикенд прибиране в Чикаго. 
Постоянни курсове от Елк Гроув Ви-
лидж до Норт Каролина. За инфор-
мация и контакти: 773-603- 6413  
   №16208

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК НА КА-
МИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! Транспорт-
на компания намираща се в Wood Dale, IL търси да 
назначи МЕХАНИК на пълен работен ден. За пове-
че информация моля обадете се на 630.948.4547 
х.601 6309484547 №16119

ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шофьор на ав-
товоз. Заплащане от 70 цента на миля. Желателно е 
да имате опит и да владеете английски. 7084074466 
№16176

CDL DRIVER- MIDWEST
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van, 70ц/миля. 
Над 80К годишно. Каране и почивка- по договаря-
не. В бизнеса от 2003. Само за най-добрите водачи! 
7738959620 №16182

БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Механата” 
набира сервитьори и бармани За повече инфор-

мация на место или по телефона 1141 lee str des 
plaines il 60016 tel: 847-824-0100 №16151

OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транспортна ком-
пания набира контрактори за съвместна работа. 
За информация търсете Зори на телефон (224)659-
2356. №16130

HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking company is hiring 
Truck Drivers for OTR New 2019 Volvo and 2020 
Kenworth trucks available and 2019 Dry vans Min 3 
years experience OTR for more info call 773-580-4032 
№1566

DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка. Заплащане: 
$17-$20 на час. Фирмата осигурява камион, гориво 
и униформa. За контакти: 702-215-9196  №1588

АТЛАНТА
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER OPERATORS 
NEEDED, DRY VANS/BOX TRUCKS/SPRINTER VANS. 
7737157711 №16280

COAST TO COAST
ТЪРСИ DRIVER/OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод 60706, Малка семейна фирма 
набира company drivers/owner operators.Профе-
сионалност и коректност,подсигурена работа.
Седмично заплащане:$1800-2300.Възможност да 
бъдете собственил на камион-0%down,0% лихва. 
Тел.: 7738187459 №16385

ДИСПЕТЧЕР В СОФИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим опитен ди-
спетчер за Софийски офис. Заплащане на процент 
от грос ревеню. Възможност от 2,500 до 5,000 лв ме-
сечно, спрямо натоварването и общия оборот. Ра-
ботното време е от 6.30 сутринта до 4.30 следобяд 
- Централно САЩ време. За връзка - 224.836.0947 
Диана. №16365

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада по-
мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-
влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. Must 
speak English , has a valid American driver license , 
pass criminal check and drug test .Предоставяме 
стая Please e-mail resume to tocconsult@yahoo.com 
3039748716 №16363

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Необходими са камери-
ерки за Pennsylvania . Предоставяме квартира www.
tocconsult.com 3039748716 №16328

CLASS A TRUCK DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60103, * Starting from 27% or 45 cents 
per mile * 2014/2016 Volvo 730 * iShift Automatic * Lease to 
own option available * Reefers or Dry vans * OTR * Hazmat 
- 30% Requirements: * CDL Class A * At least 2 years of 
experience CALL NOW: 224-724-1694 - Luke №16318

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търси се отговорен шофьор 
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU. Око-
ло 3000-3500 мили седмично, $0,60/миля. Отлична рабо-
та среда и човешко отношение. 7737421234 №16306

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е млада по-
мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-
влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. Пре-
доставяме стая. Tel.: 3039748716 №16296

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ , Зипкод 17111, Необходими са камери-
ерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час Предос-
тавяме квартира. Tel.: 3039748716 №16297

MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада по-
мощница за менажирането на 15 къщи в Пенсилва-
ния 3039748716 №16257

HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We need next 
independent contractors in YORK HARRISBURG 
and HERSHEY in PENNSYLVANIA ;Housekeepers/
housemen Laundry attendant , maintenance Front 
desk 3039748716 №16195

HOUSEKEEPERS/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
3039748716 №16179

HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for Harrisburg 
and Hershey, Pennsylvania . The job is only for 2 
months. Pay every week depend on experience and 
job performance 3039748716 №16116

НЮ ЙОРК

HOUSEKEERS $12
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-
мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час 
Предоставяме квартира 3039748716 №16235

КАМЕРИЕРКИ, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-

мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час 
Предоставяме квартира www.tocconsult.com 
3039748716 №16381

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в моят 
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.Информация 
на телефон 7739712024 №16372

CAREGIVER ЗАМЕСТВАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, CAREGIVER на 41 г. с опит 
и препоръки, руски и английски език ЗАМЕСТВА на 
LIVE-IN за месец или два. От м. септември до декември. 
(847)807-8444, caregiver@mail.bg 8478078444 №16347

ЗЪБОТЕХНИК, 
Цена US$ , Зипкод 11235, Зъботехник с опит тирси работа 
в сверата на подвижното протезиране .Акрилни протези 
и fl exy/TCS/denture , в Чикаго! 9292456175 №16323

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем обза-
ведена стая с отделна тоалетна в Арлингтон Хайтс. 
В наема влизат Интернет,ползването на спортната 
зала и басейна на комплекса плюс ток, вода и ото-
пление. За подробности моля звънете на телефон 
773-672-9954 7736729954 №16393

SEMI FLOOR - ADDISON, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60101, For a woman, 
semi fl oor with a huge bedroom and luxury private 
bathroom. The semi fl oor has an independent entrance 
that can be used for convenience. The bedroom can be 
furnished if you prefer. The rent includes Internet and 
one parking spot. We’re a young family with a dog and 
a baby. 7738292393 №16399

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем обза-
ведена стая с отделна тоалетна в Арлингтон Хайтс. 
В наема влизат Интернет,ползването на спортната 
зала и басейна на комплекса плюс ток, вода и ото-
пление. За подробности моля звънете на телефон 
773-672-9954 №16393

СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам стаи под наем в Des 
Plaines, IL 7739344547 №16357

2BDR 2BTH APPARTMENT, 
Цена US$ 1300, Зипкод 60007, 
For rent 2 bedrooms, 2 bathroom 
apartment in Elk Grove Village. Rent: 
$1,300. Please, text/call 708-856-1440 
№16391 

2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60630, Давам 2 самостоятелни стаи 
под наем, в обзаведен апартамент, на много комуника-
тивно място в Чикаго. Чудесни условия и цена! За отго-
ворни хора-може и двойка. Тел.: 7735929395 №16334

СТАЯ ПОД НАЕМ RACINE, 
Цена US$ , Зипкод 53401, давам под наем стаи в 
Racine WI, 773 934 4547 7739344547 №16260

СТАЯ В ЕЛМУД ПАРК 
Цена US$ 450, Зипкод 60707, Прос-
торна и обзаведена стая под наем 
от тристаен апартамент с две бани 
в Elmood park.Голям хол и кухня се 
ползват от всички квартиранти.Без 
съжителство с хазаи.В цената са 
включени газ и вода.Тока се дели с 
останалите квартиранти.Свободен 
паркинг на безпермитна улица-$450 
7733879465   №16267

ETAЖ ОТ КЪЩА АДИСЪН
Цена US$ 600, Зипкод 60101, Приземен етаж от 
къща в Адисън се дава под наем. Голяма уютна 
спалня със самостоятелна луксозна баня и перал-
но помещение, отделен вход. В наема се включват 
консумативи, интернет и едно парко място. Пред-
почитаме жена - $600 или двойка - $800. Имаме 
куче. +17738292393 №16261

СТАЯ В ЧИКАГО 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60559, Търся съкварти-
рант. Давам стая под наем от вече нает апарта-
мент (обща кухна, дневна и баня). Намира се в 
Westmont,Chicago, IL. Цена: 600$. Телефон за кон-
такт: 9073307915 №16268
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ETAЖ ОТ КЪЩА АДИСЪН, 
Цена US$ 600, Зипкод 60101, Приземен етаж от 
къща в Адисън се дава под наем. Голяма уютна 
спалня със самостоятелна луксозна баня и перал-
но помещение, отделен вход. В наема се включват 
консумативи, интернет и едно парко място. Пред-
почитаме жена - $600 или двойка - $800. Имаме 
куче. +17738292393 №16261

2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дават се 2 стаи под наем, 
2 ри етаж в многофамилна къща, обща кухня с нова 
фурна и хладилник. Хол, ремоделирана баня. В 
месечния наем влизат и gas, вода и безжичен ин-
тернет. Паркирането на улицата е без спец. пермит 
На 5 мин от Harlem и Irving Park Plaza. 3123443276 
№16245

СТАИ В DES PLAINES
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведени стаи под 
наем в къща в Des Plaines. За контакт 224 659-0357 
№16214

3 BDR APPARTMENT
Цена US$ 1850.00, Зипкод 60172, For 
rent 3 bedrooms, 2 bathroom apartment 
in Roselle. Fully remodeled. Available 
June 1st. Rent: $1,850 per month, $2,500 
security deposit. Tel.: 7737425068 
          №16302

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем обзаве-
дена стая за жена, след основен ремонт, в района 
на Golf Mill Mall, Des Plaines всичко включено. Из-
исква се едномесечен депозит. Стаята ще бъде сво-
бодна от 1 юни. 2246168985 №16215

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включва: отопле-
ние, вода топла и студена, газ, паркинг.Ел. и ин-
тернет се плащат отделно. Стаята е свободна.тел 
7737042622 7737042622 №16153

СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем $480 на месец, всичко включено. Чикаго (Belmont и 
Naragansent) 7734252700 №16133

СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем стая от къща в 
Розел $500 на месец.Всички консумативи са включени 
в наема.За контакти-630-923-3333-Пламен 6309233333 
№16143

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под наем в Des 
Plaines. Помещението е за жена, непушач. $600 на месец, 
с всичко включено + бонус интернет. Комплексът има ба-
сеин. Любо Lubo-773 677 9484 или Кремена 773 366 4225. 
№16110

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod naem za 
nepuchach jena v Des Plaines. 600$-vsichko vklucheno + 
bonus internet. Kompleksa e s basein. Lubo-773 677 9484, 
Kremena 773 366 4225 №16110

СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая в Palatine 
7088376432 №16063

COAST TO COAST
TRAILER FOR RENT , 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60008, We have trailer for 
rent low start from $500 up $750 also option lease 
to purchase option more info Emil tel 847 254 2504 
8472542504 №16410

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся стая под наем, 
за предпочитане около O’Hare, Тел:6309911712 
6309911712 №16401

ТЪРСЯ СТАЯ
Цена US$ , Зипкод 60018, Търся стая. Около летището. 
След Август 2019. Работя на смени. 8592702860 №16305

COAST TO COAST
РЪЧНА ИЗРАБОТКА КОЖА, 
Цена US$ 120.00, Зипкод 94103, Изработка на лук-
созни кожени изделия (каишки за часовници, кола-
ни, картодържачи, гривни.) Използвам единствено 
европеиски материали. Екзотични естествени кожи 
(Н. кожа е опция). 7733194687 №16397

РЪЧНА ИЗРАБОТКА КОЖА, 
Цена US$ 120.00, Зипкод 94103, Из-
работка на луксозни кожени изде-
лия (каишки за часовници, колани, 
картодържачи, гривни.) Използвам 
единствено европеиски материали. 
Екзотични естествени кожи (Н. кожа 
е опция). 7733194687 №16398 

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
СПАЛНЯ С МАТРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам спалня с ма-
трак Queen size и стъклена кухненска маса. Кремена 
7733664225 №16111

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ДЪРВЕНИЦИ ХЛЕБЯРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дарвеници, Мишки, Мрав-
ки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички други насеко-
ми. Птици, Диви животни...на балгарски. лицензи-
рана компания ~Гаранция~ 7736001009 №16392

GPS TRACKERS/ELD, 
Цена US$ , Зипкод 60070, GPS trackers/ELD/sratrer 
kills/Remote engine starts sales and installation 
cell:6084660182 6084660182 №16402

DISPATCH SCHOOL , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Truck Dispatcher 
Training We can help you with your new job Come 
in today and start your new career!! Ideal for anyone 
looking to work as a dispatcher or to start their own 
carrier business! For more info call 847-357-1074 or 
email info@dlinetrucking.com 8473571074 №16408

ВИК УСЛУГИ/PLUMBING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60707, Предлага ВиК услуги. 
Ново строителство или ремонт на ВиК иснталации. 
Смяна на бойлер, монтаж на перални и миялни 
машини, ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, ремонт на 
всякакъв вид течове. Обадете се на 224-558-7530 
2245587530 №16411

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60544, ISO 9001:2015 and FSSC 
22000 Consulting services. Internal audits; QMS 
updates- manuals, proceudres,forms; leading role 
during 3rd party audits. 6309991731 №16413

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски пар-
тита предлага Face & Body painting, glitter tattoos, 
забавни игри, песни и танци, любими Дисни герои 
(Елза и Анна, Пепеляшка, Ариел, Рапунцел, Бел, 
Мини Маус, пиратско парти и много други). Наме-
рете ни на www.ARTsplashME.com, Fb@artsplashme, 
IG#artsplashme, (224)408-0045. 2244080045 
№16414

DELIVERY SERVICES, 
Цена US$ , Зипкод , Fully Automated Web-Based 
System. 2245187032 №16377

ЕЛЕКРИЧЕСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, Нови елекрически ин-
сталации, ремонт на стари. Инсталиране на LED 
осветление на тавана и под кухненски шкафове. 
2245636611 №16384

ДЪРВЕНИЦИ ХЛЕБЯРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дарвеници, Мишки, Мрав-
ки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички други насеко-
ми. Птици, Диви животни...на балгарски. лицензи-
рана компания ~Гаранция~ 7736001009 №16392

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

DELIVERY SERVICES, 
Цена US$ , Зипкод , Fully Automated Web-Based 
System. 2245187032 №16377

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтън Хайтс 
предлага фризьорски услуги : дамско, мъжко под-
стригване, боядисване, кичури, къдрене, кератин, 
тел. 708 415 7911 7084157911 №16379

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, Водопроводни 
услуги,нови инсталации и ремонт на стари. Профе-
сионално отпушване на мивки, бани и канализации. 
224-595-7923 №16383

УСЛУГИ , 
Цена US$, Зипкод 60025, Инсталация, ремонт, поддръж-
ка на всички видове климатици, фурниси, бойлери и 
промишлени хладилни инсталации. Митко 773-875-
2689 №16340

ПРЕДЛАГАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60133, Детски център в Шамбург 
предлага за ЛЕТНИЯ ПЕРИОД почасова и целодневна 
грижа за вашето дете.Нашата цел е възпитание на де-
тето в спокойна и щастлива обстановка.Индивидуален 
подход към всяко дете.Децата получават подготовка за 
kindergarten ,домашна храна и игри навън. За връзки 
тел 8476300821 №16345

UTILITY DRY VAN 2019
Цена US$ 700.00, Зипкод 60007, Ново ремарке под наем 
Utility 2019 $700. Тел.: 2243882400 №16330

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове 
Перални, Сушилни, Съдомиални, Хладилници, Фризе-
ри, Готварски и Микровълнови печки. Търсете Свилен 
847-962-0242 №16332

VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Analog to Digital Запазете 

вашите стари ленти като ги направите дигитални пре-
ди на станат неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV 
видео касети на DVD. Трансфер на негативни филми в 
дигитални снимки. 630-456-1366 6304561366 №16271

MOVING SERVICE, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Преместване на имущество от 
домове,офиси,магазини и всичко останало- изгодно за 
контакт Муги -847-409-9484 18474099484 №16253

DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Dispatcher Training 
starts in May To register: online: www.smarttrucking.us 
by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16237

ABV PLUMBING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , LICENSED, 
BONDED, INSURED BULGARIAN 
PLUMBER Предлагаме водопровод-
ни услуги. Ремонт и нови инста-
лации на: water lines, drain pipes, 
faucets,sinks, water heaters, showers, 
toilets etc. 1 година гаранция на ра-
ботата + заводската гаранция на ма-
териалите. Достъпни цени за наши-
те услуги. (224) 707-0505 ID 16087

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Safety Manager Training 
starts in May To register: online: www.smarttrucking.us 
by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16238

QUICKBOOKS/BUSINESS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Book-Keeping for 
Small BusinessTraining starts in June To register: online: 
www.smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 by email: 
van53co@gmail.com №16240

CONCEALED CARRY CLAS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Concealed Carry License 
Training starts in May To register: online: www.smarttrucking.
us by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16241

БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям повече от 20 живот 
застрахователни компании! Бизнес Собственици мно-
го възможности да спестявате, предпазите, направите 
пенсиони планове за вас и вашите служители. Опция да 
спестявате от данъци! Безплатно оценка на вашите нуж-
ди! Обади се на 224-423-5654 Любомир Мицов №16220

УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита,включваща обличане и декорация на сто-
лове и маси,арки и фигури с балони,фон с воали и 
хартиени цветя,centerpieces,украса за сладък бар, 
head table,и мн.др.Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет,за да направят празника ви 
незабравим!facebook@orpheuseventsdecor 2244339749 
№16223

ФОКУСНИК/ МАГЬОСНИК 
Цена US$ , Зипкод 60194, Българският Дейвид Копърфий-
лд прави фокуси за рожденни дни на деца Иван 708 415 
0590 №16171

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли да имате красив 
и здрав маникюр? Можете да изберете подходящата за 
вас процедура в ILG Nails :гел,гел лак,изграждане,ръчно 
рисувани декорации или укрепваща терапия с витамини 
и масла. Обадете се на 224 423 4245-Миглена №16225

SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на врати, про-
зорци и всичко по външния интериор на вашата къща. 
8478096144 №16091

FREIGHT DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, DRY VAN, REEFER , FLAT 
BED, STEP DECK, CAR HAULER, HOT SHOT, LTL, 7278355206 
№16161

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326   №15840

АЛУМ. ДОГРАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Custom Glass Inc предла-
га монтаж, демонтаж, извозване, ремонт на всякакъв 
вид алуминиева дограма за Commercial and Residential. 
Монтаж, демонтаж и поддръжка на алуминиеви врати и 
всякакъв вид прозорци. Гаранция и качество на услугата 
осигурено. 7087761582 №16163

WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation of doors and windows. 
Siding, gutters,wrapping ,metals 8478096144 №16092

COAST TO COAST
ИМИГРАЦ. ЕКСПЕРТ 
Цена US$ , Зипкод 60194, Помагам при всички имигра-
ционни услуги. 14 години опит, безплатна консултация по 
телефона. Станчо 708 415 0590 №16172

SOMEWHERE ELSE
ДОМ ЗА CТАРИ XОРА 
Цена US$ , Зипкод , Ние специализираме в грижата и еже-
дневната помощ за множество хора. Ако се нуждаете от 
професионална помощ поради стареене, заболяване или 
възстановяване, нашият екип ще ви осигури индивидуал-
ната услуга, на която можете да се доверите! 3126469982 
№16211

ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена МЕЗОТЕРАПИЯ 
с ХИАЛУРОНОВ серум само за Април 2019: 49лв. вместо 
70! Дава хидратация, свежест и активира регенериращи 
механизми на кожата. Можете да получите повече ин-
формация https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-s-
hialuronova-kiselina 0885108502 №16159

УСЛУГИ 
Търся

COAST TO COAST
ТЪРСЯ ЖЕНА, 
Цена US$ , Зипкод 60634, Cвястна жена с която 
да се разбираме, над 46 години. Живея в Чикаго. 
Моля подробно съобщение Благдаря на всички. 
7739340247 №16389

ПРОДАВАМ 
Chicago + suburbs

2004 KIA OPTIMA LXV6, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60193, В много добро 
състояние, вози гладко и е редовно поддържана 
- синт. масло, нови гуми, амортисьори и др. (пазя 
фактурите). Един собственик от 2005г., на 149 000 
мили. Цената може да се коментира. 7735926355 
№16396

FOR SALE/VOLVO 2007, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 46403, Продавам VOLVO 
2007,двигател CUMMINS ISX 530HP, RATIO-3.42 / 6 
cylinders, manual-13-Eaton Fuller, . Ac good condition. 
I have a repairs, and can show on arrival. $15,000. / 
https://chicago.craigslist.org/wcl/cto/d/melrose-park-
volvo/6886017785.html . Location at the moment 
Gary IN. 3479093392 №16400

BLUEPARROTT HEADSET, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60630, Нова Blueparrott 
B250-XT bluetooth слушалка. 7738373656 №16366

ПРОДАВАМ КОЛЕЛО, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Продавам колело в много 
добро състояние. За контакт и повече информация 
телефон : 630 386 5280 №16380

КАМИОН ВОЛВО
Цена US$ , Зипкод 60193, Волво 2008г, ISX 500 без 
DEF; EATON 13; 990 000 ml ;23000$; Трейлър Great 
Dane 2017г, 24000$ 7736200271 №16364 

FOR SALE, 
Цена US$ 27,500.00, Зипкод 60176, For Sale - 8 Car Hauler 
2002-moze i na izpla6tane 7084074466 №16344

РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 250,000.00, Зипкод 60707, Продавам разрабо-
тен от 30 години ресторант. Италианска кухня, стабилен 
оборот в Elmwood Park на North ave. За повече инфо: 708 
304-3448 7088344445 №16135

PRODAVAM
Цена US$ , Зипкод 60656, prodavam spalnia s matrak-queen 
size.,i staklena kuhnenska masa.Kremena 7733664225 
№16111

SOMEWHERE ELSE
МИКРОБУС ,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , Микробус 8+1, в отлично 
състояние. Нов внос от Германия/юли 2018г/, на реални 
километри, с регистрация. В България е каран 2-3000км. 
Гражданска и преглед до юли 2019г. Винетка/1год/ до 
март 2020г. Сменени масла, филтри, изцяло обслужен. 
Двигател с верига. Чисто нов, силен акумулатор с 2г. га-
ранция. 0885945153 №16158

КУПУВАМ
Chicago + suburbs

PILOT POINTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Предлагам кеш за точки от 
Pilot. При интерес моля изпратете съобщение с броя на 
точките на тел. 7738373656. №16333
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„В
ремето прави история-
та” – така е озаглавена 
книгата на американ-
ския историк Роналд 
Д. Герст, в която се 
разказва за природни 

катаклизми, сериозно повлияли на хода 
на историята, на изхода от сражения и 
войни и на съдбата на империи. Става 
дума за различни епохи: за чумата по 
времето на император Юстиниан, за 
разгрома на Испанската армада, за 
безславните военни авантюри на Напо-
леон Бонапарт през 1819 г. и на Хитлер 
през 1941 г., за урагани, наводнения и 
суши.

Разгромът на 
Испанската армада

Едно от най-поразителните таки-
ва събития е походът на испанската 
флотилия „Непобедимата армада” към 
британските брегове. Още от самото 
начало времето не било с испанците: 
през ноември 1578 година, още докато 
вървяла подготовката за похода, над 
флотилията се разразил мощен ураган, 

който повредил сериозно над 100 
кораба. А мартенската буря и силните 
майски ветрове отслабили още повече 
Армадата. Въпреки това нейните 129 
платнохода си оставали сериозна сила. 
Англичаните успели да мобилизират 
почти 200 кораба, които обаче били 
значително по-малки от испанските. 
Голямото им предимство било тяхната 
висока маневреност. Именно тя, заедно 
с времето, допринесла за разгрома на 
„Непобедимата армада”. Бягайки от бри-
танския обстрел, испанските галеони 
излезли в открито море, подгонени от 
силен попътен вятър, който попре-
чил на все още силната Армада да се 
върне обратно към британския бряг. 
А течението Гълфстрийм пък пречело 
на флотилията да продължи на юг към 
родния, испански бряг.

След това се разразили нови силни 
бури и много испански кораби били 

изхвърлени на каменистите брегове на 
Ирландия. 

Само половината 
от Армадата успяла 

да се завърне у дома
Но в сраженията били загубени едва 

седем кораба, а останалите станали 
жертва на лошото време, или както каз-
ват противниците на католицизма – „на 
божественото вмешателство в работата 
на природата”.

На 5000 души се удавили, стотици 
починали от рани и болести. Въпреки 
че испанската военна мощ не била 
сломена окончателно и испанците ус-
пели да нанесат още няколко сериозни 
поражения на англичаните, това било 
началото на нейния край. Много скоро 
Великобритания си извоювала пълно 
господство над моретата за цели 300 
години.

Наполеон в Русия
Времето изиграва особено лоша 

шега и на Наполеон Бонапарт. Вярно 
е, че проливните дъждове отчасти са 
виновни за загубата при Ватерло – това 
е потвърдено и експериментално. 
Ефектът от мощния френски артиле-
рийски обстрел в началото на битката 
се оказал много слаб, защото снарядите 
не рикоширали в подгизналата почва, 
а осколките потъвали в тинята, която в 
допълнение поглъщала ударната вълна.

Авторът на книгата посвещава от-
делна глава на ролята на „екстремните 
метеорологични условия в Русия” за 
съдбата на Наполеон. Роналд Д. Герст е 
проучил множество архивни материали 
и спомени на съвременници и стига 
да извода, че времето е било един от 
решаващите фактори за поражението 
на Наполеон в Русия. Оказва се, че не 
руската зима, а руското лято и руската 
есен погубват 600-хилядната армия 
на Наполеон. Или по-точно лошата 
подготовка на французите в съчетание 
с природните катаклизми.

През юли 1812 година Русия била 
връхлетяна от гореща вълна, която 
била мъчителна за войниците и пагубна 
за конете, които в началото на настъп-
лението на Наполеон наброявали 150 
хиляди: тъй като тревата била изгоряла 
от парещото слънце, конете останали 
без храна и вода. Към края на горещия 
юли извън строя вече били 80 000 
войници и офицери, които не загинали 
на бойното поле, а от тиф или други 
инфекциозни болести.

При

40-градусовите 
жеги през август

Наполеон разбира, че са се прова-
лили плановете му за „блицкриг” и се 
установява във Витебск. После идват 
битките при Смоленск и Бородино, кои-
то французите успяват някак да спече-
лят, но на каква цена: „Великата армия” 
фактически престава да съществува 
като бойна единица. Поради недостига 
на коне, обозите с боеприпаси и хра-
нителни запаси остават по пътищата, а 
войската е напълно деморализирана.

Наполеон решава да спаси оста-
тъка от своята армия и в средата на 
октомври изоставя Москва и започва 
отстъпление. И тук отново се намесва 
времето: започват проливни валежи, 
пътищата се превръщат в кална маса, 
а на 4 ноември пада и първият сняг – 
започва руската зима. Снегът, студът и 
виелиците само довършват разгрома на 
Наполеон и в крайна сметка и подпе-
чатват съдбата на неговата империя.

Капризите на времето определят 
съдбата на цели империи

Порои, студ и жеги 
променят хода 
на историята
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„Рокетмен“ с изрязани
гей сцени в Русия

П
рокуратурата на окръг Кук 
повдигна 11 нови обвине-
ния в сексуално насилие 
срещу Ар Кели, след като 

по-рано през годината ритъм енд 
блус певецът беше обвинен в 10 
подобни деяния. Ако бъде осъден, 
52-годишният Ар Кели може да 
получи до 30 години затвор. 

Според публикациите новите 
обвинения са свързани с една 
жертва, идентифицирана като Джей 
Пи. Същите инициали фигурират и 
в обвиненията, които по-рано бяха 
отправени към Ар Кели от три не-
пълнолетни момичета и една жена.

Ритъм енд блус певецът беше 
арестуван през февруари по 10 

обвинения в сексуално насилие, 
които отрече. Ар Кели прекара 
един уикенд в затвора, преди да 

бъде освободен срещу сума от 
100 000 долара - 10 процента от 
определената 

Б
ижута на бившата първа 
дама на Филипините Имел-
да Маркос, известна с екс-
травагантните си харчове 

и огромната си колекция от обувки, 
ще бъдат предложени за продан в 
полза на народа. 

Салвадор Панело, говорителят на 
Родриго Дутерте, съобщи, че дър-
жавният глава е дал „зелена светли-
на” за продажбата, стига средствата 
от нея да облагодетелстват народа 
на Филипините. 

За продан ще бъде предложен 
един от трите комплекта бижута, 
конфискувани преди три десети-
летия. Комплектът, иззет в Хавай, 
където Имелда и Фердинанд Мар-
кос бягат след падането от власт на 
диктатора, включва рядък 25-кара-
тов диамант. Според оценка от 2015 
г. на аукционна къща „Кристис” със 
седалище в Лондон скъпоценният 

камък може да струва 5 милиона 
долара.

Предишните опити на филипин-

ското правителство да продаде 
бижутата са оспорени от Имелда 
Маркос, днес 89-годишна.

Разпродават бижута 
на Имелда Маркос

Р
уската версия на филма 
„Рокетмен”, посветена на 
открито хомосексуалния 
певец Елтън Джон, е с из-

рязани сцени, съдържащи гей секс 
и употреба на наркотици. В Русия 
действат закони, които забраняват 
пропагандирането на нетрадицион-
ни сексуални връзки и употреба 
на наркотици. Държавните медии 
потвърдиха, че някои сцени са 
били премахнати от филма, за да 
съответстват на руското законо-
дателство, без да уточняват кои. 
Руският министър на културата 
Владимир Медински заяви, че не-
говото ведомство няма отношение 
към случая.

Само 3 процента от руснаците 
имат положително отношение 
към хомосексуализма, установи 
най-ново национално изследване, 
осъществено от независима социо-
логическа агенция.

Д огодина НАСА ще започне да изстрелва 
търговски ракети от австралийски космо-
друм, разположен в отдалечен аборигенски 

регион.
Прохождащата компания „Екуаториал Лонч 

Аустрелиън” (ЕЛА) подписа договор с НАСА за 
осъществяване на ракетни стартове от космиче-
ската площадка „Арнхем спейс сентър”, разполо-
жена в Северната територия.

Това ще бъде първият неправителствен обект, 
който американското ведомство ще използва на 
чужда територия. От австралийската площадка 
ще стартират изследователски ракети за научни 
експерименти и за проучване на Слънчевата 
система.

Компанията ЕЛА бе основана през 2015 година 
от австралиеца Скот Уолис, служител в Минис-
терството на отбраната. Локацията на стартовата 
площадка е разположена близо до екватора и 
това дава много добри възможности на НАСА за 
работа в Южното полукълбо.

НАСА ще изстрелва 
ракети от Австралия

А ко популярният анимационен герой Шрек 
види роботизираното коте компаньон 
Мейтбот, никакво „количество” тъжни очи 

няма да е в състояние да го спечели на страната 
на Котарака в чизми. Мейтбот на китайската ком-
пания Ekasbo със седалище в Шънджън прилича 
на черно-бяло рисувано коте. Роботизираният 
питомец реагира на допир с помръдване на уши, 
промяна на изражението в оборудваните си със 
светодиоди очи и накланяне на главичката. 

Роботизираното коте, снабдено със система за 
гласово разпознаване, инфрачервена техноло-
гия и седем подвижни части, е замислено като 
интерактивен компаньон, в това число за хора, 
които не могат да си позволят да отглеждат 
домашни любимци. 

Мейтбот се контролира чрез приложение за 
смартфон. Стартовата цена на роботизираното 
коте компаньон е 45 долара.

Създадоха роботизирано коте

Ар Кели с нови обвинения 
за сексуално насилие
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С
ър Мик Джагър при всяка 
възможност правел ли-
цеви опори, за да се под-
държа във форма, довери 

неговият приятел от „Юритмикс” 
Дейв Стюарт. Певецът на „Ролинг 
стоунс” бил вманиачен на тема 
физически упражнения. Той правел 
лицеви опори дори и по време на 
съвместната им работа в студиото.

„Навремето правехме записи в 
неговата резиденция на остров 
Мустик. Докато аз свирех на китара 
моята част, той набързо се набра 
120 пъти!”, доверява бившият кита-
рист на „Юритмикс”.

После, докато репетирали, Джа-
гър направил още 300 клякания, а 
след това пробягал и 10 километра.

Наскоро фронтменът на „Стоунс” 
претърпя операция на сърцето. 
Дейв Стюарт е сигурен, че Мик 

много бързо ще се възстанови. 
„Често обменям есемеси с него. Той 
има желязна физика и се радвам, че 
отново е в предишната си форма”, 

споделя Стюарт.
„Ролинг стоунс” работят над 

новия си албум със собствени 
композиции. 

Мик Джагър правел лицеви опори

И
спански съд започна да 
разглежда иск за призна-
ване на бащинство срещу 
певеца Хулио Иглесиас, 

подаден от сина на бивша танцьор-
ка.

Ищецът Хавиер Санчес Сантос е 
роден през април 1976 г. Адвокатът 
му каза, че майка му е била с Хулио 
Иглесиас една седмица през юли 
1975 г. и девет месеца по-късно е 
родила Хавиер. 

Защитата на певеца настоява 
делото да бъде прекратено, защото 
вече има решение по него. Искът 
на Санчес е отхвърлен през 1999 г. 
Според адвоката на Санчес може 
да има ново разглеждане на иска, 
защото клиентът му разполага с 
ДНК, осигурена от САЩ от детек-

тив. Той е взел бутилка вода, от 
която е пил синът на певеца Хулио 
Иглесиас-младши. Направеното 

след това изследване е доказало, 
че Санчес и Хулио Иглесиас-млад-
ши са братя.

Испанец иска да докаже, 
че е син на Хулио Иглесиас

В
дъхновен от успеха на 
„Бохемска рапсодия” 
и ласкавите отзиви за 
„Рокетмен”, британският 

режисьор Декстър Флечър вече 
гори от желание да заснеме друг 
биографичен филм – за Кралицата 
на попа Мадона. 

Флечър замени на режисьор-
ския пост Брайън Сингър, който 
беше уволнен насред снимките 
за музикалния филм „Бохемска 
рапсодия” за Фреди Меркюри и 
„Куийн”. Лентата реализира над 900 
милиона долара в международния 
бокс офис. 

„Смятам, че биографичен филм 
за Мадона ще бъде „трепач”. С удо-
волствие бих осъществил подобен 
„убийствен” проект. Би било неве-
роятно”, споделя Декстър Флечър. 

„Не зная дали тя би я одобрила. Ако 
трябва обаче да претворя на екран 
живота на друга икона, то това ще 
бъде Мадона. Тя е невероятна”, 
допълва режисьорът.

Декстър Флечър 
прави филм за Мадона

Редица страни, от Индия до Казахстан, са 
по-зависими от получената вследствие на 
топене на ледници вода, отколкото се смя-

таше досега, особено през летните суши, сочат 
резултатите от изследване. 

Всяко лято 95 000 ледници в планински район, 
който се простира от Алайските хребети в Кир-
гизстан до Хималаите, произвеждат вода, която 
е достатъчна за 221 милиона души, отбелязаха 
учени от Британския антарктически институт. Тя 
осигурява много важен буфер срещу сушата, ко-
гато валежите са недостатъчно и водните резер-
ви са намалели. „Тази защита обаче е под угроза, 
защото ледените шапки се свиват вследствие на 
глобалното затопляне – заяви ръководителят на 
изследването Хамиш Причард. – Ако загубим ле-
дниците, ще се лишим от защита срещу сушата.”

Най-малко една трета от леда в Хималаите и 
Хиндукуш ще се стопи до 2100 г. дори ако пра-
вителствата вземат мерки за ограничаване на 
глобалното затопляне в съответствие с Париж-
кото споразумение за климата от 2015 г., показа 
предишно проучване. 

Буфер срещу сушата 
в Азия се топи

В Париж влезе в сила забрана за пушене в 
52 обществени паркове и градини, които 
съставляват около 10 процента от зеле-

ните площи във френската столица. Кметството 
заяви, че това решение ще направи Париж „още 
по-гостоприемна и годна за дишане столица”. 
Нарушителите ще бъдат глобявани по 38 евро.

Забраната за пушене не важи за най-големите 
паркове на Париж, които през летните месеци се 
ползват за пикници и други забавления.

По данни на ЕС през 2014 г. равнището на 
всекидневното пушене във Франция е било 
малко над средните стойности на съюза и много 
над това на повечето други западноевропейски 
страни.

В Париж забраниха пушенето 
в паркове и градини



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

Б
ританският певец Род Стю-
арт вече няма да пее рок, а 
ще се фокусира върху джаз 
класики и стари шлагери.

Род Стюарт, който е на 74 години, 
още ходи на турнета, но вече няма 
да пее провокативните си рок хито-
ве, облечен в тесни костюми.

„Мисля, че винаги ще пея, но не 
мога вечно да го правя така. Дойде 
времето да кажа: „Стига, оставям 
тесните панталони и всички ярки 
облекла.”

Род Стюарт планира програма с 
американските хитове от първата 
половина на ХХ век. Планът за 
постепенно оттегляне от сцената 
на Род Стюарт контрастира рязко 
с обявеното прощално турне с 300 
концерта на Елтън Джон, което той 
разкритикува като машина за пари. 
След това той се извини на колегата 
си. Сега обаче пак подметна жлъч-

но: „Определено няма да изнеса 300 
концерта и да се оттегля след това. 

Просто ще изгасна полека като стар 
войник, какъвто съм.”

Д
жулиан Мур настоя, че не 
получава равно с мъжете 
заплащане в Холивуд.

„Заплащането ми опре-
делено не се равнява на онова 
на знаменитостите сред мъжете в 
Холивуд”, каза тя. Запитана дали 
получава равно с мъжете запла-
щане, тя отговори: „Съвсем не.” 
Джулиан сподели, че това може да 
се случи, когато са й поверили роля 
във филм на независимото кино, 
защото актьорите получават дял от 
печалбата вместо авансово плаща-
не. „В другите филмови продукции 
обаче съществува йерархия – отбе-
ляза тя. – Ако има актьори, които са 
получили големи роли и са големи 
знаменитости, ще им бъде платено 
повече.“ По-рано звездата от филма 
„Все още Алис” обсипа с похвали 
движението #Аз също.

Джулиан Мур недоволна от 
заплащането на жените в Холивуд

Род Стюарт се отказва 
от рока

Швейцария не дава 
картина на Да Винчи
Ш

вейцарски съд отхвър-
ли искане на Италия да 
бъде върната картина 
с маслени бои, която 

някои приписват на Леонардо да 
Винчи, като постанови, че швей-
царските закони не са нарушени, 
когато творба премине границата.

Озаглавена „Портрет на Изабела 
д’Есте” и нарисувана през XVI век, 
картината стана причина за между-
народни спорове, след като итали-
анката Емидия Чекини се опита да я 
продаде през 2013 г. 

Полицията бе предупредена за 
съществуването й, когато итали-
ански адвокат представи писмо от 
Чекини, в което тя го увещава да 
продаде картината за не по-малко 
от 95 милиона евро (106 милиона 

долара). Арт експерти все още не са 
стигнали до консенсус дали твор-

бата действително е нарисувана от 
известния ренесансов художник.

Учени от Американското гериатрично дру-
жество заключиха, че физическите упраж-
нения допринасят да се намалят коремните 

мазнини.
Изследването обхванало 77 души на 70-годиш-

на възраст, като коремните мазнини на всеки 
участник надхвърляли 1-2 килограма. Групови 
упражнения били извършвани три пъти седмич-
но в разстояние на 10 седмици от 36 добровол-
ци. Всяко упражнение отнемало 40 секунди и 
било последвано от 20-секундна пауза. Оста-
налите участници били включени в контролна 
група и водели обичайния за себе си начин на 
живот. 

Оказало се, че тренировките допринесли за 
загуба на почти килограм мазнини и за увелича-
ване на мускулната маса с близо 0,5 килограма. 
При това ефектът бил по-забележим у мъжете, 
отколкото у жените.

Боровинките намаляват опасността от сър-
дечно-съдово заболяване, като увеличават 
кръвния поток и поддържат гъвкавостта 

на артериите. Необходимото количество е една 
чаша – 150 г боровинки дневно. То намалява 
риска от сърдечно-съдово заболяване с 12 до 
15 процента. Учени от университета на Източна 
Англия са изследвали ефекта на боровинките 
със 138 души с наднормено тегло или затлъстя-
ване. Всички били на възраст от 50 до 75 години 
и метаболитен синдром – комбинация от висока 
захар, високо кръвно и затлъстяване.

Участниците в изследването получавали 
дневно 150 г боровинки, 75 г лиофилизирани 
боровинки или лилаво плацебо. 

Боровинките съдържат антоцианини, които 
подобряват някои показатели за състоянието 
на сърцето и съдовете. Предишно изследване 
също показа, че боровинките намаляват риска 
от диабет тип 2 и сърдечни заболявания.

Физическите упражнения 
премахват коремните мазнини

Боровинки срещу сърдечно-
съдово заболяване
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Ф
ренският 
дизайнер 
на обувки 
Кристи-

ан Лубутен ще бъде 
почетен с престижна 
модна награда от Музея 
на Института за мода и 
технологии в Ню Йорк.

Създателят на кул-
товите високи обувки 
с червени подметки 
ще получи приза в 
началото на септември 
при откриването на 
Нюйоркската седмица 
на модата. Според 
представителите 
на музея червените 
обувки на Лубутен са се 
превърнали в „култов 
символ на еротиката и 
женствеността”.

В предишно интервю френският 
дизайнер довери, че идеята за чер-
вените дамски обувки му дошла, 

докато работел върху нов модел. 
Тогава взел от своя колежка червен 
лак за нокти, за да го боядиса. 
Идеята му проработила. Високите 

до небето токчета на моделите му 
достигнали и космически цени, 
като го превърнали в световна 
знаменитост.

Лубутен с награда за мода

Природозащитници 
спасиха скитащи крави

А
ктрисата Руни Мара е била 
забелязана в Лос Анджелис 
с внушителен диамантен 
пръстен на лявата ръка, с 

което е дала повод да се заговори, 
че се е сгодила за колегата си Хоа-
кин Финикс.

За романтичната връзка между 
34-годишната Мара и 44-годишния 
Финикс се заговори в края на 2016 
г., когато актьорите снимаха филма 
„Мария Магдалена”. Двойката, коя-
то ревниво пази личния си живот, 
потвърди романа си в началото на 
2017 г. Руни Мара и Хоакин Финикс 
се появиха за първи път заедно 
пред публика на кинофестивала 
в Кан същата година, припомня 
изданието. 

Представители на звездната 
двойка не са коментирали публика-
циите за годеж.

С
тадо от 180 скитащи крави 
в Полша бeше спасено от 
кланицата в дванайсетия 
час благодарение на на-

месата на защитници на животните, 
които алармираха обществеността 
за грозящата ги опасност.

Стадото беше оприличено на све-
щените крави в Индия. Те свободно 
блуждаеха из полята на западния 
окръг Дешчно. Но главният вете-
ринар на републиката предупреди 
по-рано този месец, че скитащите 
животни могат да бъдат много 
опасни и трябва да бъдат умъртве-
ни по съответния ред.

Полски природозащитници биха 
алармата и призоваха за по-хуман-
но решение на проблема. В крайна 
сметка полският земеделски 

министър Ян Кшищоф Ардановски 
обяви, че националната минидрама 
ще завърши с хепиенд. Кравите 
ще бъдат настанени и изолирани в 

държавна ферма. Хуманното реше-
ние на въпроса беше приветствано 
дори от президента на страната 
Анджей Дуда.

Изчезването на неандерталците може да 
се обясни с леко намаляване на плодови-
тостта на младите жени от вида за период 

от няколко хиляди години, сочат резултатите от 
изследване.

Неандерталци живели в Европа между 400 000 
г. и 40 000 г. пр. Христа, а изчезването им съвпада 
с появата на хомо сапиенс. 

Причините за изчезването им обаче са зага-
дъчни. Дали става въпрос за избиване, епидемии 
или прогресивно отстъпление в съревнованието 
с хомо сапиенс за повече ресурси? Специалисти 
от Френския център за научни изследвания раз-
работиха математически модел, който симулира 
сценарии, свързани с изчезването на неандер-
талците за 10 000 или по-малко години. 

Може би  и появата на хомо сапиенс е оказала 
своето въздействие върху възможностите на 
неандерталците да си набавят храна. 

Неандерталците изчезнали 
заради намалена плодовитост

Лабрадорът Фред, който първоначално оси-
нови девет патенца, сега отново се изживя 
като родител за люпило от шест малки.

Фред трогна сърцата на британците през 
миналата година, като с големи грижи отгледа 9 
пухкави осиротели пернати. Всички те пораснаха 
и заживяха самостоятелно.

Сега 11-годишното куче отново влезе във 
функцията си на родител. Несъобразителна 
майка си тръгнала със своите шест рожби, като 
изоставила на произвола другите шест от също-
то люпило. И тук отново се притекъл на помощ 
благородният Фред. Той лягал до изоставените 
мъничета, а те започвали да се гушкат в него, за 
да ги топли и пази в двор близо до град Станстед 
в графство Есекс.

Пернатите и лабрадорът установили силна 
връзка помежду си. Те се катерят по тялото му, а 
едно от по-смелите патенца обича да се разхож-
да по главата на Фред.

Лабрадор 
осинови патенца

Руни Мара с диамантен 
пръстен
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Т
е се задъхват от туристи и 
търсят начини да ограничат 
техните неспирни потоци 
в името на местните хора и 
природата. Вижте къде по 
света какви мерки пред-

приемат срещу „негово величество” 
масовия турист.

Нова Зеландия – вход 
само с „билетче”

Нова Зеландия има население от едва 
4,9 млн. души, но със забележителната 
си природа тя привлича огромен брой 
туристи. През миналата година там са 
дошли 3,8 милиона. От което страдат 
природата и инфраструктурата. Затова 
властите предприемат мерки: от октом-
ври посетителите ще плащат специална 
такса от около 20 евро още на влизане 
в страната. Част от парите ще отиват за 
опазване на околната среда.

Бутан – едно скъпо 
удоволствие

Още по-строги мерки е предпри-
ело хималайското кралство Бутан. 
Южноазиатската страна не желае 
да насърчава масовия туризъм. 
Който иска да посети Бутан, трябва 
да се бръкне дълбоко в джобовете: 
престоят излиза от 250 евро нагоре 
за ден. Целта е да се привличат 
само богати туристи в страната. 
Друго задължително условие е пъ-

туването да е организирано от местна 
туристическа агенция.

Входна такса 
и за Венеция

Най-известният град за масов тури-
зъм е Венеция. Италианският град при-
влича над 30 милиона души годишно. 
За да намали туристическия наплив, 
Венеция планира подобна мярка като в 
Нова Зеландия: от септември всеки по-
сетител ще трябва да плаща 
по 3 евро такса за влизане в 
града. В Европа така правят 
и в Амстердам: туристите от 
круизните кораби плащат по 
8 евро входна такса за града.

Боракай – островът 
с най-красивите 

плажове
Друго решение са намери-

ли на филипинския остров 

Боракай: вместо да 
късат входни билетче-
та, властите затвориха 
временно за туристи 
популярния остров с 
вълшебните плажо-
ве, пише Лиза Хенел 
за Deutsche Welle. А 
времето беше използ-
вано за почистване и 
изграждане на по-до-
бра канализационна 

система. Междувремен-
но Боракай отново при-
ема гости, но броят им 
е ограничен, а шумни 
партита не се допускат.

Фарьорските 
острови: 

„Затворено!”
Не чак 6 месеца, 

както във Филипините, 

но и жителите на Фарьорските 
острови затръшнаха времен-
но вратата за посетители. В 
края на април всички основни 
атракции и забележителности 
бяха затворени за 3 дни, за 
да може през това време да 
бъдат изградени туристиче-
ски пътеки и наблюдателни 
пунктове. Някои от гостите 
обаче получиха особена при-

вилегия: сто души бяха поканени да се 
включат в ремонтите.

Дубровник – само по два 
кораба на ден

Хърватският град Дубровник може 
да спре съвсем достъпа до Стария град, 
заливан от туристи, които искат да 
видят къде е сниман култовият сериал 
„Игра на тронове”. Проблем се оказват 
круизните кораби: през 2018 г. над 
700 хиляди посетители са пристигна-

ли именно по море. Това ще се 
промени, тъй като от тази година 
само по два круизни кораба на 
ден имат право да акостират на 
пристанището.

Мачу Пикчу – 
най-важното

в три часа
Древният град Мачу Пикчу в 

Перу също стене под бремето на 
масовия туризъм. Перуанското 

правителство вече ограничи достъпа 
на посетители до изгубения град на 
инките: на ден се допускат максимално 
6000 туристи, разделени на две групи. 
В момента се изпробва и друга ограни-
чителна мярка: посетителите ще имат 
достъп само до най-важните забележи-
телности, и то само за три часа.

Руанда: 
срещи с горили

„Времето е пари” – в Руанда дори 
планинските горили изглежда знаят 
това. Всеки турист си плаща за удо-
волствието да ги зърне общо 1500 
щатски долара. Мярката се оказва 
ефективна: много туристи се насочват 
към съседните страни. Но тъй като с 
парите Руанда осигурява включител-
но оцеляването на животните, сега се 
предлага отстъпка: извън активния 
сезон срещата с горила излиза само 
1050 долара.

Много от приказните места на 
света въвеждат ограничения 
срещу масовия турист

Венеция

Когато 
туристите 
се превръщат 
в бреме

Нова Зеландия

Бутан

 Мачу Пикчу

Дубровник

 Боракай
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