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Странна държава е България. Правила 
уж има, но те не се спазват. Ако се наруша-
ват пък, няма кой да те санкционира. Едни 
“Господари на ефира” имаше, където хо-
рата се оплакваха, но и тях ги спряха. Сега 
обаче Музикалното училище в София е в 
центъра на странен скандал – директор-
ката поискала от оперната прима Дарина 
Такова да мине конкурс с пеене, за да 
стане преподавател. До 2007 г. Такова беше 
една от най-известните ни оперни певици 
по цял свят с блестяща кариера, която 
обаче приключи след неуспешна опера-
ция на гласните струни. Директорката на 
училището Столина Добрева обяснила на 
Такова, че трябва да се яви на конкурса, 
защото такива са правилата и те са за 
всички. Оперната певица написа гневно-
емоционален пост във facebook. Пак там 
последва искане за оставка на директорка-
та от министъра на културата Боил Банов. 
Темата попадна в новините и в социалните 
мрежи и настана… цирк. Защото за опера 
се изисква все пак малко повече класа.

Всъщност правилата за конкурса за 
преподаватели са измислени от самото 
училище (а не са спуснати от министер-
ството) и директорката наистина е можело 
да отправи директна покана към оперната 
прима да се присъедини към екипа на 
училището – все пак тя е доказала своите 
качества многократно и по целия свят, на 
конкурси далеч по-престижни от тези в 
Музикалното училище в София. От друга 
страна, правилата са си правила, казват 
защитниците на директорката. И познавай-
ки изкривената медийна среда в България, 
едно такова директно назначение вероят-
но пак би предизвикало скандал.

Тази история обаче е идеалният пример 
защо държавата въобще не е добър 
стопанин на каквото и да е – от училище 
до завод. В едно частно училище няма как 
директорът да не покани веднага някой 
от величината на Такова за преподавател, 
още повече след като самата тя е проявила 
интерес. И не само това – няма да бъде 
ограничавана от други рамки за заплаща-
не и условия, които вероятно ще трябва 
да са по-привлекателни за звезда от този 
ранг. А ако имаше повече от едно подобни 
училища, те щяха да се конкурират не само 
за най-добрите преподаватели, но и за 
най-добрите учители. От това пък щеше да 

печели цялото общество. Но държавата не 
е добър стопанин.

Друг образователен пример е столична-
та математическа гимназия – министърът 
на образованието Красимир Вълчев е 
поискал от тях да спрат с частните под-
готвителни курсове за прием в учили-
щето. Оказва се, че преподавателите там 
използват базата, но и името на СМГ за 
този часмаг, от който те изкарват пари, а 
държавата губи. Един частник едва ли би 
позволил на служителите така да използ-
ват бранда му. Интересно е как ще свърши 
този принципен сблъсък на министъра с 
частната фирма “СМГ учители”.

Но това са поредните случаи, които до-
казват, че държавата е кофти шеф и трудно 
си пази интересите. А от това губи цялото 
общество. Работата на държавата в лицето 
на правителството е да създава условия и 
инфраструктура, които да помагат на част-
ния бизнес от всеки калибър и във всяка 
сфера да процъфтяват.

В навечерието на новата учебна година 
в Чикаго има точно такъв пример – Малко 
българско училище стана първото частно 
школо в чужбина, което си купи собствена 
сграда с помощта на българската общност 
в града. Да, има някаква държавна помощ 
– както финансова, така и лобиране пред 
местните власти от нашите дипломати. Но 
развитието на училището – от най-младото 
преди 7-8 години от 20-ина ученици до над 
700 възпитаници през тази година – е ре-
зултат на много работа и частна инициати-
ва, подкрепена от сравнително адекватна 
държавна политика. 

Новата сграда на МБУ ще отвори врати 
за първолаците на 14 септември. Но преди 
това школото заедно с BG VOICE ще се 
включим в най-мащабната доброволческа 
инициатива в Родината – “Да изчистим 
България заедно” на bTV. Доброволците в 
Чикаго ще могат да почистят новия център 
“Малката България” за началото на новата 
учебна година – стартът е на 8 септември, 
неделя, от 10 часа. Присъединете се към 
нас! Защото това е нашето късче България, 
макар и толкова далеч от Родината.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Б
ившият премиер Иван 
Костов обяви пред Би 
Ти Ви за приключила 
срещу него и съпругата му 
ревизия от Националната 
агенция за приходите 

(НАП), която се прави през последни-
те 2-3 години. Той обаче подчерта, че 
проверката завършва в период, при 
който срокът за обжалване ще приклю-
чи в средата на изборната кампания, 
когато прокуратурата може да започне 
следствие. Това според Костов ще даде 
възможност на прокуратурата да дейст-
ва срещу човека, за когото са убедени, 
че стои зад обединението „Демократич-
на България”.

Костов обясни, че ревизията е за 
значителни средства – негови и на 
съпругата му, които надхвърлят 400 хил. 
лв. и които са били декларирани преди 
години пред Сметната палата и са пуб-
лично достояние. Парите са се увеличи-
ли в годините, защото са били предоста-
вяни на инвестиционни дружества. От 
последното, в което са били вложени, 
са били дадени в заем на акционерно 

дружество, за което има документи. 
Общо 15 документа, от които

безспорно се вижда 
собствеността върху 

средствата
са били предоставени на Националната 
агенция за приходите, обясни Костов. 
Въпреки това в НАП са стигнали до 
абсурдното по думите на Костов заклю-
чение в средата на август, че парите 
„в особено големи размери” не са на 
семейство Костови и трябва да бъдат 
обложени, а прокуратурата ще започне 
следствие.

Той изрази надежда, че ръководство-
то на приходната администрация ще се 
запознае с фактите и няма да позволи 
приходната агенция да бъде използва-
на за политически цели в предизборна 
кампания. Той призова да не се допусне 
нов срив на институцията, като се поз-
воли да обслужва кампания на проку-
ратурата. Прогнозира, че прокуратура-
та ще загуби делата, които семейството 
му ще заведе срещу нея.

Костов каза, че в приходната адми-

нистрация знаят, че той като политик е 
бил в основата на приемането на съвре-
менните данъчни закони и „няма как да 
давам примери в нарушаването им”.

Бившият премиер посочи, че защи-
тава позицията, която имат и всички 
европейски институции – Венециан-
ската комисия, Европейската комисия, 
Съветът на Европа, Съветът на мини-
стрите на правосъдието, ПАСЕ, които 
твърдят, че

българската съдебна 
реформа не е завършила

и че проблемът е в прокуратурата. „Въз-
разявам от същите позиции като тези 
на европейските институции. Всички 
тези институции твърдят, че българска-
та съдебна реформа не е завършена и 
това съвпада с моето мнение. Аз не съм 
против Гешев като персона, а против 
начина, по който функционира проку-
ратурата”, обясни Костов и допълни, че 
не се страхува, че ще бъда разследван. 
„Не го казвам, защото се страхувам, а 
защото това може да бъде използвано 
като провокация по време на изборите”, 

обясни Костов.
Той коментира, че е очевидно, че пра-

вителството иска да скрие бившия шеф 
на антикорупционната комисия Пламен 
Георгиев с назначаването му за консул 
във Валенсия. Напомни за друг подобен 
случай, при който бившият главен про-
курор Никола Филчев бе назначен за 
посланик в Казахстан от президента то-
гава Георги Първанов. „И беше конфузен 
опит, така че може и това да не се окаже 
правилният ход. Искрено се надявам 
това да не се случи”, заключи Костов.

НАП и прокуратурата 
с предизборна атака 
срещу Костов
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П
оредна трагедия с неле-
гални мигранти в Гърция, 
причинена от българи 
трафиканти. 6-има 
мигранти загинаха при 
тежка катастрофа близо 

до град Александруполис. Други 10 
души са в тежко състояние с опасност 
за живота.

Мигрантите платили на българските 
трафиканти по 2 хиляди евро, за да бъ-
дат закарани до Солун, сочат показани-
ята им пред полицията.

Двамата трафиканти, причинили 
катастрофата, са в прокуратурата в град 
Александруполис. По информация на 
местните медии и двамата са български 
граждани.

Те са извършвали

трансфер на 16 
нелегални мигранти

влезли през сухопътната грани-
ца от Турция. В близост до град 
Александруполис попадат на 
полицейска блокада. Не спират 
за проверка и с висока скорост 
колата пада във воден канал.

Шестима от мигрантите заги-
ват на мястото на катастрофата, 
другите 10 са в тежко състояние 
в болницата. Лекуващите лекари 
се опитват да спасят живота 
на двама, но засега не дават 
надежда.

Двамата трафиканти, които 
не са пострадали, изоставили 
колата и направили опит да се 
скрият от полицията, но впоследствие 
са арестувани.

Гръцката полиция съвместно със 
специални части на европейската аген-
ция по охрана на границите „Фронтекс“ 
засилиха контрола на всички възможни 
точки за нелегално влизане в Гърция.

Преди няколко месеца трима трафи-
канти от България бяха

окончателно осъдени на 
доживотен затвор

в Унгария по делото за смъртта на 71 
мигранти, които бяха намерени мъртви 

в хладилен камион.
Лидерът на групата трафиканти бе аф-

ганистанецът Самсур Лаху и той също 
беше осъден на доживотен затвор.

Четиримата бяха признати за винов-
ни в организиран трафик на хора и 
непредумишлено убийство. Те отказали 

да спрат хладилния камион и да отво-
рят вратите, за да влезе въздух въпреки 
молбите на хората, натъпкани вътре.

Първоначално четиримата трафикан-
ти бяха осъдени на по 25 години затвор, 
но прокуратурата в Унгария настоява-
ше за доживотни присъди, каквото е и 
окончателното решение на съда.

В камиона бяха открити телата на 59 
мъже, 8 жени и 4 деца от Сирия, Ирак и 
Афганистан. Те са били качени в ками-
она в Сърбия, близо до границата с Ун-
гария. Час и половина след началото на 
пътуването ниското ниво на кислород 
вече затруднявало дишането на хората 
и причинило главоболие. След три часа 
в камиона едва ли е имало живи хора, 
изчислиха вещите лица по делото.

В хода на делото прокуратурата пред-
стави и записи на телефонни разговори 
на трафикантите с началника им Лаху, в 
които те му казват, че хората в камиона 
се задушават. Афганистанецът обаче 
нарежда камионът да не спира, да не 
пускат хората да излязат и „ако умрат, да 
оставят камиона в гора в Германия“.

Трагедията стана в Гърция близо до Александруполис

Шестима мигранти, водени 
от български трафиканти, 
загинаха в катастрофа
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Ц
ените на потребителските 
стоки и услуги в България 
през 2018 г. са били най-ни-
ските в Европейския съюз. 
Това показва анализ на Ев-
ростат. Данните в него сочат, 

че България е с най-ниски цени в 6 от 
10 компонента, които са били обстойно 
изследвани.

В Дания цените са били най-високи 
(138% от средното за ЕС), следвана от 
Ирландия и Люксембург с по 127 на сто, 
Финландия (123%) и Швеция (119%). На 
другия полюс са България с 51 на сто от 
средните за ЕС, Румъния (53%) и Полша 
(57%). В съседните Гърция, Турция, 
Северна Македония и Сърбия средните 
цени за ЕС са съответно 84%, 43%, 48% и 
54 на сто.

Цените на храната и безалкохолните 
напитки в България са се увеличили до 
74.8 на сто от средното в ЕС. Това отреж-
да място 26 от 28 държави, като само в 
Полша (68%) и Румъния (65%) е по-евти-
но. Дания със 130% цени над средните 
заема първо място.

За поредна година

алкохолът и цигарите 
са най-евтини

в България (58% от средното за ЕС), а 

на предпоследните места са Румъния и 
Унгария с над 10 процента разлика. Тази 
ценова група е най-скъпа в Ирлан-
дия (178%) и Великобритания (157%), 
следвани от две скандинавски страни – 
Финландия (145%) и Швеция (127%).

Внушителни са разминаванията при 
заведения и хотели, които са над 3 пъти. 
И по този компонент България е на по-
следно място (47% от средното за ЕС) до 
рекордьорите Дания (152%) и Швеция 
(139%).

В останалите сектори, в които Бълга-
рия е на последно място, са разходите за 
дрехи и обувки, за обзавеждане на дома, 
транспортните услуги, както и режийни-
те разходи.

България продължава да е на второ 
място в ЕС по най-ниски цени на месото 
с 64% под средното равнище в съюза 
през 2018 г.

България беше

на второ място по най-
евтино месо в ЕС

и предишната година, когато цената му 
беше с 42 на сто под средното равнище 
в съюза, като отстъпваше само на Полша 
с 43%.

Тази година на първо място е Литва, 
където цената на месото е била със 
71% под средното равнище в ЕС, а след 
България са Полша и Румъния с по 63% 
от средното равнище в съюза.

През миналата година най-скъпо е 
било месото в Австрия със 146% над 
средното равнище в ЕС, следвана от 
Люксембург със 142%, Франция със 
131% и Белгия със 126%.

Данните на Евростат включват говеж-
до, телешко, свинско, агнешко, козе и 
пилешко месо и месни продукти.

Общо в 11 страни членки цената на 
месото през миналата година е била над 
средното равнище в ЕС, а в останалите 
17 е била под средното ниво в съюза, 
сочат данните на Евростат.

Данните обхващат над 2400 потреби-
телски стоки и услуги и са част от про-
грамата на Евростат и Организацията за 
икономическо сътрудничество и разви-
тие (ОИСР) за покупателната способност 
на населението. Използваните ценови 
равнища се основават на концепцията за 
разходи на домакинствата, включително 
за наем, ток, вода или отопление, но не 
включва средствата, отделяни за здраве-
опазване или образование например.

Най-скъпо е в Дания, Ирландия и Люксембург

България продължава да е 
с най-евтините цени в ЕС
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„B
GH, BVO, BHA, B... – 
какво???” Това се питат 
много хора, когато четат 
етикетите на храните в 
Америка. Съкращени-
ята на тези съставки, 

вместо да ни улесняват, ни объркват 
още повече. Много хора направо ги 
пренебрегват. Една от природоза-
щитните организации изчислява, че в 
Щатите се използват над 2000 вредни 
за здравето добавки. Някои от тях са 
истинска отрова за организма и е добре 
да ги запомним. 

BHA
BHA (бутилиран хидроксианизол) е 

потенциално причиняващ рак кон-
сервант, но е смятан за безопасен от 
Агенцията за безопасност на храните 
(FDA). Неговата работа е да помага 
за предотвратяване развалянето на 
продуктите и да предпазва от храни-
телно отравяне. Но BHA разрушава 
щитовидната жлеза и може сериозно да 
обърка хормоните ви. Този консервант 
се намира в чипсовете, бисквитките, в 
зърнените закуски и др. Използва се за 
оксидация на мазнините и не им позво-
лява да гранясат. Има го и в опаковките 
на храните и козметиката. Химикалът 
се извлича от петрол. Тестовете върху 
мишки потвърждават, че той причинява 
рак. BHA е забранен в Англия, Япония и 
в части от Европейския съюз.

BVO 
BVO (броминирано растително 

масло) е хранителна добавка, която 
се използва за подобряване вкуса на 
газираните напитки и неутрализиране 
на неприятния им вкус. Тя е забранена 
в Европа, но не и в САЩ. Здравните опа-
сения за BVO произтичат от съставката 
му бромин. Броминът може да раздраз-
ни кожата и лигавиците. Дългосрочното 
му приемане може да предизвика не-
врологични симптоми като главоболие, 
загуба на паметта, нарушен баланс или 
координация. 

BHT
BHT (бутилхидрокситолуен) е консер-

вант от типа на BHA. Използва се за бло-
киране процеса на гранясване на маз-
нините. Има го в зърнените закуски, в 
пакетите с мюсли и снаксовете с мюсли 
(granola bars). Установено е, че причиня-
ва рак на белия и черния дроб. BHT има 
също свойството при продължителна 
консумация да стимулира храносми-
лателната система да изпраща грешни 
сигнали на мозъка, че индивидът не се 
е нахранил. Това в един момент води до 
излишни хранения и преяждане, а оттам 
и до затлъстяване. 

BGH 
BGH или rBGH е хормон, даван на кра-

вите, за се увеличи млеконадоя. Самият 
хормон се произвежда в Америка от 
2013 г. и се извлича от жлезите на крави-
те. С него добивът на мляко се увелича-
ва с до 10%. Но при хората BGH увели-
чава риска от рак на гърдата, дебелото 
черво и простатата. Инжектираните с 
вредния хормон крави пък започват да 
произвеждат и още един хормон (IGF-1), 
който също е вреден. BGH прави кра-
вите по-податливи на болести и затова 
те често са третирани с антибиотици. 
Приемът на антибиотици от млякото 
от своя страна застрашава хората при 
лечение на болести, тъй като предписа-
ните им лекарства могат да не действат, 
защото болестотворните бактерии вече 

са станали резистентни към повечето 
антибиотици. BGH е забранен в Канада, 
Австралия, Нова Зеландия, Европейския 
съюз и Израел.

HFCS
HFCS (високофруктозен цареви-

чен сироп) е заместител на захарта, 
който може да се открие практически в 
почти всяка храна. През последните 40 
години хората в Америка са успели да 
намалят приема на рафинирана захар, 
но приемат почти 20 пъти повече от 
този преработен царевичния сироп. 
Високофруктозният сироп от царевица 
неестествено повишава нивата на кръв-
ната захар, принуждавайки тялото да 
секретира инсулин – хормона, склади-
ращ мазнини. Високофруктозният сироп 
изключително провокира натрупването 
на мазнини в коремната област. Екип от 
учени от Калифорнийския университет 
хранили мишки с високофруктозен 
царевичен сироп, който е шест пъти по-
сладък от захарната тръстика и е често 
срещана съставка в безалкохолните 
напитки, сосовете и дори в бебешката 
храна. Втора група мишки били хране-
ни, освен с царевичен сироп, и с омега-3 
мастни киселини, за които е известно, 
че предпазват връзките между мозъч-
ните клетки. Шест седмици по-късно 
мишките, които били подложени само 
на захарна диета, имали по-бавни реак-
ции, а способността им да си спомнят 
маршрут и да излязат от лабиринт 
намаляла.

KbrO3
Една съставка, която се изписва с 

цялото й име, но която също е много 
вредна, е калиевият бромат (potassium 
bromate – KbrO3). Прави тестото за хляб 
по-здраво и бяло и намалява времето 
за печене. Тестовете обаче показват, 
че съставката влошава функцията на 
бъбреците и нервната система. Експери-
менти с мишки доказват, че калиевият 
бромат причинява и рак. Япония откри-
ва вредните действия на съставката още 
през 1982 г. и установява, че приемът на 

химикала води до рак на щитовидната 
жлеза и бъбреците. Калиевият бромат 
се използва още ерата на патентоването 
на веществото през 1914 г. В момента е 
забранен в Бразилия, Китай и ЕС.

MSG
MSG (монокалиев глутамат) е неесен-

циална аминокиселина. В действител-
ност глутаматът се намира естествено в 
много храни и също така се произвежда 
от тялото за здравословни функции на 
метаболизма и мозъка. Въпреки това 
прекомерният глутамат допринася 
за много неврологични заболявания 
като болестта на Алцхаймер, болестта 
на Паркинсон, болестта на Лу Гериг, 
инсулт, енцефалит и мозъчни инфекции. 
Проучване от 1968 г., проведено от 
Университета на Вашингтон, установява, 
че прекомерната консумация на MSG 
води до увреждане на мозъчните клетки 
в лабораторни животни. Днес използва-
нето на MSG е прекратено в много дет-
ски храни. Употребата на мононатриев 
глутамат може да доведе също до лезии 
в хипоталамуса, които на свой ред са 
свързани с ненормално развитие, като 
например затлъстяване, нисък ръст и 
проблеми със сексуалната репродук-
ция. Предизвиква и гадене, повръщане, 
диария и стомашни болки.

Red 40, Yellow 5, 
Blue 1, Blue 3

Оцветителите се използват масово 
в американската хранителна промиш-
леност. Годишно производителите в 
този сектор изливат 7 млн. килограма 
разноцветни химикали в продуктите 
си. Оцветителите имат за цел да правят 
десертите по-привлекателни за децата. 
Страничните им ефекти обаче са 
свързани с предизвикване синдрома на 
намаленото внимание, хиперактивност 
и алергии. Червеният, жълтият и синият 
оцветител са забранени в Норвегия 
и Австрия. Червено 40 води до свръ-
хактивност и алергии, синьо 2 може 
да причини тумори в мозъка, жълто 5 
влияе на  поведението на децата.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Tоксичните съкращения по 
етикетите на храните в Америка 

Избягвайте тези съставки, защото причиняват рак
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О
сем дни са били не-
обходими на имиг-
рационните власти, 
преди да разберат,  че 
са задържали и двамата 
родители на деца в 

Мисисипи в началото на месеца, когато 
беше проведена може би най-голямата 
акция срещу имигранти без разреши-
телни за работа в един щат в историята. 
Това се разбира от разказа на Ана, 
която е майка на две деца, на 12 и 14 го-
дини, и на нейния брат Педро, пред ABC 
News. Двамата разказват историята си с 
условието, че ще бъдат споменати само 
малките им имена, тъй като все още 
са разтърсени от безпрецедентните 
операции на имиграционните (ICE). Ана, 
чийто съпруг остава задържан, а делата 
им все още се бавят, беше освободена 
на 15 август. Според Далила Рейнозо, 
имиграционния адвокат, който работи 
със семействата, Ана „просто иска да 
бъде с брат си“. „Тя наистина е уплаше-
на“, добавя Рейнозо.

Според ICE всички, които в този ден 
са казали, че имат деца вкъщи, 

са минали по 
приоритетна процедура
Ако и двамата родители са били 

арестувани, единият от тях е бил изпра-
щан вкъщи в рамките на 24 часа, заяви 
говорител на ICE. Говорителят на ICE 
Брайън Кокс каза, че той е в течение на 
един случай, включващ двойка, в който 
и двамата са били задържани за осем 
дни. Според него в този случай жената 
не е предявила иск за децата и е била 
освободена скоро след като е преду-
предила властите. 

„Всеки, който е бил обработен този 
ден, беше изрично попитан: „Имате ли 
деца у дома?“, казва Кокс. – Агентите 
дори задаваха конкретни въпроси като: 

„Имате ли дете в училище, което разчи-
та да го вземете?“

Служителите на реда казват, че са 
имали основание да вярват, че работо-
дателите на седем ферми за домашни 
птици в Мисисипи съзнателно са наели 
работници без документи, което е феде-
рално престъпление. Така на 7 август 
стотици агенти нахлуха в шест града, 
като прибираха работници и искаха от 
тях документи. 

Ана и съпругът и са били сред 680-те 
арестувани. И двамата са работили в 
завода Koch Foods в Мортън, Мисисипи, 

на около 50 км източно от Джаксън, в 
продължение на 7 години. 

Според разказа на Ана тя е пристиг-
нала за своята смяна въпросната сутрин 
около 8 ч., когато смяната на съпруга 
й е свършвала, и разбрала, че нещо се 
случва. Появили се имиграционните 
власти, 

казвайки на работниците 
да се подредят и да 
се качат в автобус

В един момент Ана видяла че съпру-
гът й е арестуван и отведен. Когато 

агентите стигнали до нея, тя била 
попитана за името, адреса си и дали 
има деца. Брат й Педро твърди, че Ана е 
казала на властите, че има деца. Но ми-
нали осем дни, когато, както тя казва, е 
съобщила пред служител на ICE, където 
е била държана, че и тя, и съпругът й 
все още са задържани, а имат две деца 
у дома. Тогава служителят я попитал за 
имената и датите на раждане на децата, 
казва брат й Педро и Ана е била осво-
бодена да се върне при семейството си.

Имиграцията е топ приоритет за 
администрацията на Тръмп. Въпреки 
че кризата по границата е в светлините 
на прожекторите, властите подчерта-
ват също важността на засилването на 
правоприлагането и изпълнението в 
рамките на САЩ. 

Въпреки че и предишни администра-
ции са депортирали имигранти, които 
се намират нелегално в страната, 

фокусът върху това 
кой трябва да бъде 

депортиран се измести 
под ръководството на Тръмп и нахлува-
нето в Мисисипи го показа. 

Педро казва, че семейството му е 
дошло в САЩ да работи и да намери 
по-добро бъдеще. Изпълнителният 
секретар по вътрешна сигурност 
Кевин Макалинан защити тактиката на 
администрацията, казвайки, че това е 
част от по-широка цялостна стратегия 
за прилагане на имиграцията. „Трябва 
да започнем с нашите партньори в Цен-
трална Америка и Мексико. Трябва да 
подсигурим границата, казва той. – Но 
също така трябва да имаме  вътрешно 
прилагане, за да спрем този стимул, 
тази възможност за работа, която 
имаме в САЩ и която работодателите 
експлоатират. И ние видяхме това в 
този случай.”

След акцията на ICE в 
Мисисипи: Деца останаха 
сами вкъщи осем дни
Имиграционните твърдят, че са спазили всички процедури
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А
дминистрацията на Тръмп е 
много бавна в обработката 
на заявленията в имиг-
рационните служби. На 
практика всички молби се 
придвижват с миниатюрни 

стъпки и може да се каже, че се влачат 
без основателна причина. Това причи-
нява редица вреди на имигрантите, тех-
ните семейства и техните работодатели. 

При президента Тръмп броят на 
чакащите със заявления в службата за 
гражданство и имиграция (USCIS) се е 
удвоил за период само от една година. 
Скорошен анализ на Американската 
асоциация на адвокатите по имиграция 
(AILA) окачествява тези забавяния не 
само като криза, но и като „тухли в не-
видимата стена на администрацията на 
Тръмп“, целяща да ограничи легалната 
имиграция в САЩ“.

Според данните на AILA

средното време за 
обработка за всички 

видове молби се е 
увеличило с 46% 

в сравнение с 2016 г. – последната 
година от президентството на Барак 
Обама. 

Забавянето в придвижването на 
имиграционните случаи е налице 
дори когато броят на новите молби е 
намалял. Например от 2017-а до 2018 
г. времето за обработка се увеличило 
с 19%, въпреки че новите молби са на-
малели със 17%. Следователно, казват 
от AILA, имиграционните не могат да 
се оправдават с това, че имат повече 
работа. 

Когато службата USCIS беше съз-
дадена през 2002 г., премахването 
на закъсненията в разглеждането на 
имиграционните искове и предотвра-
тяването на бъдещи натрупвания на 
неразгледани документи бяха основни 
приоритети. 

USCIS трябваше да бъде 
агенция, която улеснява 

имигрантите 
т.е. не е било предвидено да същест-
вува като агенция с ограничителни 
функции.

В ерата на Тръмп Америка е поста-
вена в условията на нови протоколи за 
сигурност, които да „защитят” америка-

нците от „крадящите работа и извърш-
ващи престъпления” имигранти. Част 
от тази политика стана и 

протакането на 
обработката на почти 

всяка молба 
за виза или гражданство. Например 
сега се изискват лични интервюта за 
всеки кандидат за зелена карта чрез 
работодател. Също за периода от 2017 
г. до 2018 г. времето за обработка на 
формите N-400 (Заявление за натура-
лизация) се е увеличило от 8 на над 10 
месеца. Обработката на I-485 (Заяв-
ление за регистрация на постоянно 
пребиваване или корекция на стату-
та) стана 11 месеца, а преди беше 8 
месеца. Периодът за обработка на I-765 
(Заявление за разрешение за работа) 
пък е скочил на 4 месеца, с един месец 
повече отпреди.

В момента USCIS има система, която 
отчита автоматично колко се чака за 
повечето молби във всеки един техен 
офис. Специалистите обаче казват, че 
няма прозрачност в начина на калкула-
ция и че е по-удобно да има точно оп-
ределени месеци, както е било преди. 

Молба за гражданство в Чикаго 
например 

в момента се обработва 
между 8 и 16 месеца 

В Атланта се чака от 11 до 23 месеца, 
в Бостън – от 5 до 12 месеца, а във Лос 
Анджелис – от 11 до 15. Издаването 
на постоянна зелена карта в Чикаго 
отнема от 11 до 30 месеца, в Атланта – 
от 9 до 21 месеца, в Бостън – между 7 
и 18 месеца, а в Лос Анджелис – от 9 до 
20 месеца.

Забавянията с такъв мащаб имат 
сериозни последствия за хората – те 
не могат да си намерят работа, да се 
присъединят към семействата си или 
да излязат от бежанските лагери. 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

При Тръмп бавят рекордно 
петициите за зелени карти 
и гражданство

Забаванията с такъв мащаб имат сериозни последствия за имигрантите

Тръмп взема пари за бедствията, 
за да строи имигрантски затвори

Администрацията на Тръмп 
изтегли 271 милиона долара 
от Министерството на нацио-

налната сигурност, включително и 
от Фонда за помощ при бедствия на 
Федералната агенция за управление 
на извънредни ситуации (FEMA), за да 
осигури още места за задържане на 
имигранти.

Това става ясно от писмо на 
конгресмена от Калифорния Люсил 
Ройбал–Алард. Според него с парите 
ще се финансира и построяването 
на зали, в които търсещите убежище 
имигранти, влизащи през южната 
граница, да бъдат изслушвани.

Информацията за решението било 
изпратено на Конгреса като уведом-

ление, а не като искане, тъй като 
администрацията смята, че има пра-
вомощието да ползва тези средства, 
след като Конгресът не е предоставил 
повече финансиране за леглата за 
задържане имигранти.

Твърди се, че Министерството на 
националната сигурност ще загуби 
$116 млн., отпуснати по-рано за 
операции на бреговата охрана, ави-
ационната сигурност и други важни 
дейности, за да се подсигурят места 
за още 6800 задържани имигранти.

Средствата ще започнат незабав-
но да се прехвърлят от FEMA до 30 
септември. С новото финансиране 
имиграционните ще могат да задър-
жат наведнъж до 50 000 души.



BG ТЕЛЕГРАФ
Нов зам.-министър на 
външните работи

По предложение на вицепремиера Екатерина Захариева 
министър-председателят Бойко Борисов назначи Петко 
Дойков за заместник-министър на външните работи. 

Петко Дойков е дипломат от кариерата и има ранг на посланик. 
В централното управление на МВнР е работил на различни 
позиции в териториалните дирекции, отговарящи за Близкия 
изток и Африка, както и в областта на политиката за сигурност 
и НАТО. Заемал е дипломатически постове в мисиите на Република България в 
НАТО и в Арабска република Египет. От 1 март 2019 г. е генерален директор по 
двустранните въпроси в МВнР. Владее английски, френски, арабски и руски език.

Световно признание 
за шефа на БНБ
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев 

получи най-високата оценка – „А”, според годишната класа-
ция на списание Global Finance. В нея влизат най-добрите 

шефове на централни банки, отбелязва Нова тв. Призовете се 
разпределят сред гуверньорите на 94 държави и са известни 
под името Global Finance World’s Best Central Banker. Управите-
лите са оценени по постиженията в области като контрол над 
инфлацията, стабилност на паричната единица, цели, свързани 

с икономическия растеж, лихвена политика. На банкерите се поставят оценки 
от „А” (най-високата) до “F” (най-ниската), като награди получават само тези с „А”. 
Тази година те ще бъдат връчени на церемония във Вашингтон през октомври.

 

Българите имат 
53 млрд. лв. на влог
Българите имат на влог над 53 милиарда лева в края на 

юли. Спестяванията на домакинствата са нараснали с 8,1% 
спрямо същия месец на миналата година, показва статис-

тиката на БНБ. Сериозен ръст на депозитите е регистриран и 
при финансовите предприятия. Те са скочили с 35,1% през юли 
2019 г. спрямо юли 2018 г. и в края на този месец достигат 3,500 
млрд. лв. или 3% от БВП. Депозитите на нефинансовите пред-
приятия възлизат на 24,144 млрд. лв. или 20,9% от БВП. В края на 
юли 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59,860 млрд. лв. (51.7% от 
БВП) при 59,372 млрд. лв. към юни 2019 г. (51.3% от БВП). Нетните чуждестранни 
активи са 60.015 млрд. лв. в края на отчетния месец при 58.287 млрд. лв. в края 
на юни 2019 година.

Вносът на плодове 
и зеленчуци е 80%
До 80 на сто е делът на вносните плодове и зеленчуци на 

българския пазар и това лято, каза председателят на УС 
на Националния съюз на градинарите в България Мари-

ана Милтенова. Според нея причината за тази тенденция са 
падналите дъждове и градушки, а това ще окаже влияние върху 
потребностите на пазара. Проблемите с унищожената от дъждо-
вете, градушките, измръзванията и сланите продукция изискват 
адекватни мерки за компенсации, които не се случват, смята 

Милтенова. Сектор „Плодове и зеленчуци” не получава национални доплащания 
за разлика от сектор „Животновъдство”, припомни тя. Милтенова смята още, че 
липсва реален и адекватен контрол на пазара на плодовете и зеленчуците от 
страна на Агенцията по храните, поради което пазарът е залят с нерегистрирани 
улични търговци.

1 млн. лв. за десегрегация 
в училищата
През новата учебна година училищата ще получат 1 млн. 

лева по програма на просветното министерство за обра-
зователна десегрегация. Със средствата ще се покриват 

разходи за деца от малцинствените групи за учебни пособия и 
материали и за транспорт до десегрегирани учебни заведения 
– такива, в които се учат деца от различни етноси. Програмата 
предвижда отпускане на пари за закупуване на учебни пособия 
на стойност до 20 лв. за учениците от 1 до 4 клас, 15 лв. за децата в предучилищна 
форма на обучение и 30 лв. за учениците в прогимназиалния етап до 7 клас. Ще се 
покриват и разходи за транспорт на децата от малцинствените групи до десегре-
гирани училища – до 2 лв. за карта за градския транспорт и до 1,40 лв. за билет. 
Придвижването до тези учебни заведения ще може да се осъществява и чрез 
превоз за собствена сметка – с бусове до 22 места и с такива над тази бройка.

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
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Call me today to discuss your options.
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Л
ора Георгиева от Чикаго, 
която чрез фирмата си 
Destination College съвет-
вала родители, сред които 
и такива с високи доходи, 
да се откажат от децата, за 

да може тийнейджърите да получават 
финансови помощи за следването си в 
колеж, казва, че не е направила нищо 
незаконно. 

При отказ от попечителство деца-
та кандидатстват в съда да получат 
друг настойник – роднина или семеен 
приятел, и юридически се обявяват за 
независими от родителите си. Ако се 
направи малко преди те да навършат 
18 години и да влязат в колеж, това ще 
им дадe право да не вписват доходите 
на родителите си в молбата за прием 
и във федералната форма за декла-
риране на доходите FAFSA. В резултат 
младежите имат много по-голям шанс 
да получат стипендии, субсидии и дру-
ги финансови помощи и да не плащат 
пълна колежанска такса.

Никой не е бил подложен 
на натиск да използва 

тази тактика
– допълва българката. „Някои хора, 
отчаяни, установиха, че имат нужда от 
това. Някои хора казаха: „Имаме доста-
тъчно пари да платим за колежа, не ни 
е нужно или не се чувстваме комфорт-

но”, продължава Георгиева. 
Българката дълги години съветва 

гимназисти, студенти и родители как се 
влиза в желания университет и как се 
плаща по-малко. През 2013 г. създава и 
фирмата си Destination College. Заявява, 
че е работила усилено, за да помогне на 
семейства със средни доходи, които се 

борят да изпратят децата си 
в колеж. 

Според разкрития 
на ProPublica и „Ва-
шингтон пост” обаче 
клиенти на Георгиева 
са хора предимно от 
богатите квартали 
около Чикаго – Крис-
тъл Лейк, Лонг Гроув, 
Нортбрук. Сред тях 
имало адвокати, 
лекари, специалисти в 
технологичния бранш, 
агенти за недвижими 
имоти. Откроявали 
се и собственици на 
къщи за над 1 млн. 
долара. Българката от 
своя страна контрира, 
че клиентите й пече-
лят между 35 000 и 180 
000 долара годиш-
но, а някои все още 

изплащат собствените 

си студентски заеми. Много от семей-
ствата имали повече от едно дете, които 
планирали да изпратят в колеж.

Самата 

Георгиева искала от 
клиентите си между 4500 

и 5000 долара 
за пълния си пакет услуги. Това по-
твърждават две семейства, работили с 
нея. 

В единия от случаите Георгиева 
прегледала есетата за колеж на момче 
и му препоръчала различни стратегии 
да стане по-привлекателен кандидат 
– като доброволческа работа. Майка-
та на момчето получила съвет да се 
откаже от попечителството над сина 
си. Тя казва, че двамата със съпруга й 
работят, печелейки над 200 000 долара 
годишно, за да издържат двамата си 
тийнейджъри.

„Защо децата на хора, които работят 
усилено и са заети всеки ден и нямат 
време да видят децата си, да бъдат 
наказвани? Те ще трябва да изтеглят 
огромни заеми и няма да могат да ги 
плащат“, обяснява жената. Семейството 
послушало Георгиева и подало молба 
за отказване от сина си. Те искали 
и двете им деца да станат лекари. В 
крайна сметка обаче след медийните 

разкрития за схемата майката и бащата 
оставят молбата да изтече. 

В друг от случаите подадената 
молба за отказ от настойничество била 
отхвърлена в окръг Лейк. Родителите, 
които живеят в предградието Лонг 
Гроув, опитали и в окръг Макхенри, но 
съдията не бил доволен от обясненията 
защо детето трябва да има друг попе-
чител и отказал да даде разрешение за 
еманципация на момчето.

Съдията се усъмнил в истинността 
на иска, тъй като семейството заявило, 
че ще продължи да оказва финансова 
подкрепа на сина си. Той попитал:

Значи това 
е шашма?

„Не, не е шашма“, отговорила адво-
катката на семейството от фирмата 
Kabbe Law Group – едната от двете кан-
тори, с които Георгиева работила, за да 
представляват тийнейджърите в съда.

Всички специалисти са на мнение, че 
отказването от попечителство не е не-
законно, но граничи с измама. Схемата 
беше разкрита от колега на Георгиева, 
който за разлика от нея не предлагал 
нейните съвети. Информацията за не-
редностите стигнала и до Анди Борст, 
един от директорите в университета 
на Илинойс в градчето Шампейн. „Това 
е измама“, категоричен е Борст. По 
думите му заможните семейства отне-
мат възможността на по-бедните да 
получат финансовата помощ, от която 
наистина се нуждаят.

Наскоро законодателите в Илинойс 
проведоха заседание по въпроса, но 

засега мерки не са взети 
срещу никого

Георгиева твърди, че е координирала 
работата си с министерството на обра-
зованието, откъдето й казали, че отка-
зите от попечителство са позволени. 
Същото й заявили и няколко адвокати, 
които били нейни клиенти. „Всички 
потвърдиха, че това е валиден правен 
подход“, казва Георгиева. Служители 
на министерството на образованието 
обаче заявиха през миналата седмица, 
че нямат информация за разговори с 
Георгиева.

Българката казва още, че спира да 
предлага схемата на свои клиенти. 
Засега. Макар че имало и хора, които 
дори и след медийните публикации пи-
тали дали могат да се откажат от децата 
си. Георгиева призова и за по-широки 
реформи, включително за увеличаване 
размера на федералната субсидия Pell 
Grants, която в момента достига до 6195 
долара за студент за година, и нама-
ляване на възрастта, при която децата 
се считат за финансово независими 
от родителите си. Сега тази възраст е 
24 години. Самата тя е категорична, че 
докато има вратичка в закона, щя има 
и хора, които ще продължават да се 
опитват да се откажат от попечителство 
над децата си.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Лора Георгиева казва, че спира да предлага тази опция на клиентите си

5000 долара вземала българката 
от схемата „отказване от 
попечителство заради стипендии“

боря
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Част от делата от схемата, заведени в съда в окръг Лейк
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US ТЕЛЕГРАФ
Помпео подкрепи Израел

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео 
изрази подкрепа за Израел, след като той 
нанесе в понеделник въздушни удари в 

Сирия.
В телефонен разговор Помпео е обсъдил с из-

раелския премиер Бенямин Нетаняху „как Иран 
използва позициите си в Сирия, за да заплашва 
Израел и неговите съседи”, съобщи Държавният департамент в комюнике. Аме-
риканският държавен секретар е изразил подкрепата на Съединените щати за 
правото на Израел да се защитава срещу заплахата от елитния ирански Корпус 
на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Израелската армия каза, че мишена на ударите е било елитното подразде-
ление на КГИР „Кудс”. Лидерът на Хизбула шейх Хасан Насрала от своя страна 
заяви, че при въздушните удари е била поразена къща с бойци на ливанската 
групировка.

Искат смъртна присъда 
за нападателя от Питсбърг

Ф
едералната прокуратура на САЩ настоява за 
смъртна присъда за нападателя от Питсбърг, 
който през миналата година уби 11 души в 

синагога. Срещу 46-годишния Робърт Бауърс е повдиг-
нато обвинение, че през октомври миналата година 
застреля 11 души в синагогата “Дърво на живота” в 
Питсбърг.

Според полицията Бауърс е изразявал омразата си 
към евреите по време на атаката и след нея. Нападе-

нието в Питсбърг е една от най-кървавите атаки срещу евреи в американската 
история.

Бауърс отхвърли повдигнатите му обвинения.

Съд осъди „Джонсън енд 
Джонсън“ да плати $572 млн. 
Американски съд осъди компанията „Джон-

сън енд Джонсън” да плати 572 милиона 
долара на щата Оклахома.

Според съда компанията е допринесла за 
кризата с опиоидите, която доведе до смъртта от 
свръхдози на десетки хиляди хора.

„Кризата с опиоидите опустоши щата Оклахо-
ма”, заяви съдията, постановил решението.

Съдът мотивира решението си с аргумента, че компанията е разпространила 
на пазара болкоуспокояващи, които са въвеждали пациентите в заблуждение. 
По този начин съдът уважи иска, предявен срещу „Джонсън енд Джонсън” от 
прокуратурата на щата Оклахома.

Компанията обяви, че ще обжалва съдебното решение.

Китай е против „погрешни 
търговски действия“

Китай заяви, че решително се противопоста-
вя на решението на САЩ да въведат допъл-
нителни мита за китайски стоки на стойност 

550 милиарда долара и предупреди Вашингтон, 
че ще има последствия, ако не прекрати „по-
грешните си търговски действия”. Президентът 
на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната му ще 

въведе допълнителни мита от 5 процента за китайски стоки, няколко часа след 
като Пекин съобщи за поредните си контрамита върху американски стоки на 
стойност 75 милиарда долара.

Китайското министерство на търговията предупреди в комюнике, че Съеди-
нените щати не бива да недооценяват ситуацията или да подценяват решител-
ността на китайския народ.

Обвинен в шпионаж в Москва 
остава в ареста

Съд в Москва удължи до декември срока на 
предварителния арест на американеца Пол 
Уилан, обвинен в Русия в шпионаж. Бившият 
морски пехотинец, който бе задържан през 
декември в руската столица, отхвърля обвинени-
ята. Той твърди, че делото срещу него е полити-
чески мотивирано. Ако бъде признат за виновен, Уилан ще получи присъда до 
20 години затвор. Той обяви, че надзирателите са му нанесли физическа травма.
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Б
ългарин, шофьор на ками-

он, е починал на тръкстоп 

в Луисвил, Кентъки.  Все 

още обаче не е ясна 

причината за смъртта на 

46-годишния Николай 

Дамянов.

„Това, което знаем, е, че спира за 

почивка в Луисвил, Кентъки,  и вървей-

ки по площада, пада и умира на място. 

Дори и съпругата не знае нищо все още. 

Говорила е с него няколко часа преди 

това и не е имал никакви здравословни 

оплаквания. Всичко е станало за секун-

ди според свидетели. Това е всичко, 

което знаем засега”, казва Ник Нинов, 

приятел на Дамянов.

Загиналият ни сънародник е родом 

от Плевен и живял в района на Бъфа-

ло, Ню Йорк. Той е шофьор от дълги 

години. От 2014 до 2015 г. е бил шофьор 

в чикагската Eurotrans Express, а от 2017 

г. работи за Vladi Trucking. За транс-

портирането на тялото му е създадена 

GoFund Me кампания.

От миналата година до сега най-мал-

ко трима други шофьори са загинали на 

тръкстопове. Последният от случаите е 

за намерен на 11 август в Хесперия, Ка-

лифорния, мъж – починал, заключен в 

камиона си. Работодателите му пратили 

патрул на местната полиция да про-

вери дали е добре, тъй като камионът 

не мръднал от последната си локация 

цели два дни.

Карането на тир 
се смята за 

най-опасната работа 
в Америка, при която има най-много 

смъртни случаи по време на изпълне-

ние на служебните задължения, повече 

отколкото при строителните работни-

ци, пилотите на самолети и дървосе-

качите. За миналата година броят на 

шофьорите на камиони, загинали по 

време на работа, е 840, увеличение с 

6,6% в сравнение с 2017 г. И въпреки че 

повечето случаи са от катастрофи, рас-

те и броят на починалите извън пътя.

Eксперти в индустрията на тежкото-

варните превозвачи казват, че освен 

спазването на задължителните почивки 

на пътя шофьорите на камиони трябва 

редовно да обръщат внимание на здра-

вето си, защото естеството на работата 

им ги застрашава от сърдечен удар или 

сънна апнея.

Всеизвестно е, че шофьорите на 

тирове са подложени на голям стрес, за 

да могат да доставят товара си навре-

ме, прекарват дълго време в седнало 

положение зад волана и не се движат, а 

също и не се хранят здравословно и не 

спят достатъчно. Всичко това увелича-

ва риска от сърдечни заболявания и 

инсулт. 

Лекарите съветват шофьорите

 да търсят помощ за 
всичко, което може да 

оказва влияние 
на шофирането – отслабено зрение, 

високо кръвно, наднормено тегло и 

други болести. Едно от последните 

изследвания в бранша показва, че 88 на 

сто от шофьорите на камиони страдат 

от високо кръвно налягане и наднорме-

но тегло. Голяма част от тях са и пушачи. 

Друго, за което професионалните шо-

фьори трябва да внимават, е ракът на 

кожата. Тъй като те са прекомерно дъл-

го изложени на влиянието на слънцето 

от едната страна на лицето и ръката, е 

важно да ползват слънцезащитен крем 

или да носят дрехи с дълги ръкави.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Български шофьор 
почина на спирка за 
камиони в Луисвил 
Все още се знае твърде малко за случая
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Държавният департамент и ФБР високо 
оценяват работата на българските служби 

С
лужбите в САЩ са търси-
ли съдействие от ГДБОП 
всеки месец за случаи, 
свързани с български 
бандити, които са били 
установени на терито-

рията на Америка или са извършили 
престъпление там. Това става ясно от 
данни на Главната дирекция, с които 
BG VOICE разполага. Сътрудничеството 
между двете страни беше определено 
като много добро от вътрешния ми-
нистър Младен Маринов при посе-
щението му в Щатите през март тази 
година. Един от последните случаи е от 

началото на август. Тогава служители на 
специализирания отдел „Киберпрестъп-
ност“ при ГДБОП пресякоха дейността 
на престъпна група, която извършвала 
онлайн експлоатация и кибертормоз 
на деца от България. До реализирането 
на акцията се стигнало след сигнал от 
Агенцията за вътрешна сигурност на 
САЩ Homeland Security Investigations. 
Касаело се за 

засечена кореспонденция 
в чат приложението KIK

по време на международно разслед-
ване с участието и на властите от Нова 
Зеландия. В рамките на разследването 
било установено, че за осъществява-
не на първоначалните си контакти с 
набелязаните 
жертви групата 
използвала ос-
новно фейсбук, 
а след спечелва-
не на доверието 
на невръстните 
комуникацията 
продължавала 
чрез чат при-
ложения. След 
като успешно 
склонявали децата да споделят собстве-
норъчно създадените от тях снимки и 
видеа, започвал процес на изнудване за 
създаване на други подобни материали 
и дори оказване на натиск за срещи на 
живо. Задържаните български граждани 
практикували различни професии от об-
ласти в страната: Бургас, София, Варна – 
един от тях работел на бензиностанция, 
друг бил служител на мобилен опера-
тор, трети моряк, четвърти безработен. 
В хода на процесуалните действия в 
едно от иззетите устройства на моря-
ка служителите на ГДБОП установили 
няколко папки с множество снимки 
на малки деца, играещи си в морската 
градина в Бургас. Другият по-интересен 

случай е от началото на годината. Тогава 
в хода на проведена от служители на 
„Киберпрестъпност“ операция е задър-
жан 44-годишен столичанин. Според 
първоначалните данни мъжът е 

създал и администрирал 
над 40 интернет страници

чрез които е разпространявал в интер-
нет актуални филмови произведения. 
Първоначално публикувал филмите в 
една част от контролираните от него 
сайтове. След достигне на определен 
брой посетители и генериран трафик – 
за който респективно получавал запла-
щане от Google, той свалял произведе-
нията и ги споделял отново, но в част от 
другите домейни. Процедурата се повта-

ряла 4-5 пъти 
до изчерпване 
на ресурса от 
контролираните 
от него сайтове. 
Така за едни и 
същи обекти на 
авторско право 
столичанинът 
получавал 
многократно 
заплащане от 

„Гугъл“, тъй като се касаело за интернет 
трафик към различни домейни. По-го-
лямата част от сайтовете били разпо-
ложени в интернет пространството на 
една от най-големите международни 
компании за предоставяне на облачни 
услуги в САЩ. 

Именно оттам дошъл и сигналът. Във 
връзка с противодействието на трафика 
на хора усилията на ГДБОП са част от 
комплексния подход, прилаган от всич-
ки държавни институции, работещи по 
проблема. В провежданите държавни 
политики за справяне с трафика на хора 
на международно равнище страната 
ни е оценена високо, включително и от 
Държавния департамент на САЩ.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

САЩ търсят ГДБОП всеки 
месец за BG бандити
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Б
ългарин е обвинен в САЩ за 
престъпления, за които се 
полагат 100 години затвор. 
Той бил задържан от бъл-

гарските власти при безпрецедентна 
международна акция за разбиване на 
хакерска група в София и още шест 
града в България. Мащабната акция 
срещу киберпрестъпниците продъл-
жила няколко години. Лидерът на 
разкритата група е от Грузия. Набирал 
хората си в рускоезични интернет фо-
руми. „Всеки от задържаните е имал 
специална роля, като допринасял с 
уникалните си способности за тази 
схема”, обясни Скот У. Брейди, щатски 
прокурор. 

„10-те обвиняеми са работили зад 
своите компютри в Русия, Грузия, 
Молдова, България, Украйна.” Целта 
на зловредния софтуер, който създа-
ли и нарекли „Гозним”, е да източва 
данни от електронното банкиране на 
жертвите. Откраднатите пари били 
„изпирани”. 

„Идентифицирахме повече от 41 
000 нищо неподозиращи жертви от 
европейски и северноамерикански 

страни. Мислят, че цъкат на фактура 
или нещо подобно, а вместо това 
дават достъп на хакерите”, обясни 
прокурорът. Сред ужилените има се-
мейни фирми, юридически кантори, 
международни корпорации, дори и 
неправителствени организации, кои-
то работят с болни деца. Българската 
следа в разследването се появява 
още през 2016-а. „Беше направен 
трансфер от една от засегнатите 
американски компании към сметка в 
България. Преводът е в размер на 400 
000 долара. Благодарение на бързата 
комуникация между службите парите 
бяха замразени и върнати на соб-
ственика им в САЩ. Нашите колеги 
от ФБР установиха редица IP адреси 
в България, които принадлежат на 
криминалната група. Установихме, че 
те са използвани от българин на име 
Красимир Николов”, заяви Николай 
Неделчев от ГДБОП. След претърсва-
не на 7 адреса Николов е задържан и 
екстрадиран в Съединените щати. За-
държани има и в Молдова. А програ-
мистът, създал „Гозним”, и още 4-рима 
руснаци все още се издирват.С

лед съдебно дело във федера-
лен съд в Чикаго българинът 
Цветомир Симеонов беше 
екстрадиран в България. 

Съдийката по делото Шийла Финиган 
прецени, че българската държава е пре-
доставила достатъчно доказателства, че 
Симеонов е извършил престъпление, 
осъден е за него, но не е лежал и ден 
в затвора, защото избягал в Америка. 
Според обвинението в Чикаго Симео-
нов бил задържан от ГДБОП в дома си 
в Казанлък на 20 декември 2001 г. след 
получен сигнал предния ден, че той и 
още един мъж (Румен Йоргов) продават 
в района пистолети „Макаров“. 

Симеонов бил известен на българ-
ските спецслужби 

за участие в канал за 
производство и продажба 

на оръжия 
в други градове в страната. При 
акцията в мазето на жилището поли-
цаите открили и Симеонов, и Йоргов, 
които почиствали разглобени части за 
пистолети. Оръжията, четири на брой, 
заедно с различни инструменти били 
иззети. Конфискувани са и пакети с 
бяло и жълто вещество, за които по-

късно се установява, че се използвали 
за оксидация. Симеонов и съучастни-
кът му били арестувани. Направени 
са снимки и видео за доказателствен 
материал. 

Българският съд осъжда Симеонов 
през ноември 2004 г. в негово отсъст-
вие за незаконно притежание и про-
изводство на оръжия. Присъдата му е 
7 години и 6 месеца затвор. Симеонов 
обаче се явил само на първите пет 
заседания от делото срещу него, а след 
това присъствал негов адвокат. През 
2006-а българските власти издават 
заповед за задържането му, а после е 
обявен за издирване и с червена бюле-
тина на Интерпол. Симеонов успял да 
избяга в САЩ и да поиска убежище. 

Арестуван е в Чикаго на 19 април 
тази година заради исканата екстради-
ция. България е изпратила и обяснение 
с постановлението за давността на при-
съдата на Симеонов, а именно, че тя 
изтича на 22 декември 2019 година, ако 
той не е започнал да я излежава. През 
2013 г. в медиите се появи информация 
за емигрант от Кърджали в Чикаго, 
който твърди, че разполага с подробна 
информация за издирвания от години 
от Интерпол Цветомир Симеонов.

Америка ни върна 
издирван от 13 години 
оръжеен търговец 

100 години затвор 
грозят хакер от София



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Мечка гризли уби 
френски композитор

Ф
ренският композитор Жулиен Готие, който пътува до 
канадска Аляска като част от културен проект, е заги-
нал при нападение на мечка гризли, съобщи France 

Musique. Готие бил изненадан от мечката в съня си. 44-годишният композитор 
заминал за Аляска с приятелката си Камил Тоскани, която е биолог и фотограф. 
Двойката възнамеряваше да плава около 1,5 хил. км по река Макензи като част 
от благотворителен проект, наречен „Пътешествие с кану по Големия канадски 
север, звуци, снимки... и виолончело!”. Тоскани разказва пред канадските слу-
жители на реда, че в нощта на 15 август мечка гризли е сграбчила Готие и го е 
извлякла от палатката в гората. Тялото на композитора е било открито в дивата 
природа на следващия ден.

Канадски учени: флуорирането 
на питейната е опасно
Ф

луорирането на водата от кранчето може да засегне 
интелектуалното развитие на пеленачето, установи 
канадско изследване. От 50-те години на миналия век 

добавянето на флуор във ВиК системите на населените места 
е широко разпространена практика за предотвратяването на 
зъбния кариес в развитите страни. Високи концентрации на 
минерала се оказват токсични за мозъка, но в чешмяната вода 
те са ниски. Въпреки това дори и тези нива могат да пред-

ставляват опасност за бременните жени и пеленачетата, установи екипът на 
Кристин Тил от канадския университет Йорк. Флуорирана вода се предоставя на 
около 66 процента от американското население, на 38 процента от канадското 
и на 3 процента от европейското.

Секс символът на тениса Южени 
Бушар – жертва на измамник
Атрактивната тенисистка олекна с 42 000 долара, след 

като ловък мошеник живял за нейна сметка в хотел в 
Маями бийч, представяйки се, че й е брат. 24-годишният 

измамник се казва Шломо Азари. 
Той се настанил в луксозен хотел в Маями, като избрал най-

добрите стаи. Хранел се обилно и поръчвал най-скъпите на-
питки. Идилията продължила 2 месеца. Южени Бушар открила 
неизвестните за нея разходи в сметката си и се обърнала 
към полицията. Измамникът бил арестуван, а в джобовете му имало кокаин. От 
хотела заявили, че са изненадани, тъй като били виждали Бушар в компанията 
на Шломо и не заподозрели, че има нещо нередно.

Служебни кучета гледат мюзикъл 
като част от обучението

Колектив от служебни кучета бе заснет как при-
съства на спектакъл с мюзикъл, като дузината 
четириноги са удобно настанени в креслата на 

театъра в Статфорд, Онтарио.
Посещението на спектакъла „Били Елиът: Мюзикъ-

лът” било част от обучението на служебните кучета. 
Присъствие в театрална зала е част от двугодишната 

подготовка на служебните кучета. Те трябва да запазят спокойствие, когато са в 
присъствието на публика, на силно и необичайно осветление и на шум.

Организаторите на фестивала очакват посещение на мюзикъла от страна на 
нови 9 служебни кучета през октомври.  „Кучетата се оказаха прекрасна публи-
ка. Те се държаха много възпитано и ние ще се радваме да ги приемем отново 
като зрители”, заяви Ан Суърдфейджър от страна на организаторите. 

Китай настоя за освобождаване на 
финансовата директорка на „Хуавей“
Китайското посолство в Канада обяви през миналата сед-

мица, че двустранните връзки търпят „огромни труднос-
ти“  и настоя Отава да освободи финансовата директор-

ка на „Хуавей“ Мън Ванчжоу. Отношенията между страните 
са влошени след ареста на Мън във Ванкувър през миналия 
декември по искане на САЩ, които я винят в нарушаване на 
санкциите над Иран.

Посолството настоя в становището си „Канада незабавно да 
освободи Мън Ванчжоу и да осигури безопасното й завръщане в Китай, както и 
да възстанови двустранните отношения в правилния път“. Съдебните слушания 
в Канада по искането на САЩ за екстрадиция на Мън Ванчжоу са насрочени за 
20 януари 2020 г.
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Е
дин от най-скъпите дели-
катеси в света е черният 
хайвер. Наричат го „черно 
злато”. Цената му в Евро-
па е около 1500 евро за 
килограм, произведен от 

изкуствено отглеждани риби. Добитият 
от дива белуга хайвер пък достига над 
2000 евро. На международния пазар 
килограм от черното злато може да се 
купи от 800 до 3000 долара за килограм.

Традиционно големите произво-
дители на черен хайвер бяха Русия 
и Италия. Износът на „черно злато” е 
един от факторите, който позволява на 
Съветския съюз да индустриализира 
страната с невиждани темпове. Според 
автора на „Неизмислената история на 
съветска кухня” Павел Сюткин през 
1929 г. СССР е изнасял почти 800 тона 
черен хайвер, за който е получавал 
$15 милиона (почти $1 милиард по 
сегашния курс). После в индустрията се 
намесват Иран, а сега и Китай, който е 
лидер по производство и износ. Днес 
в света се консумират 170 тона хайвер 
годишно на обща стойност 890 млн. 
долара.

България също е била и се счита за 

отлично място за добиване на черен 
хайвер. През 2015 г. е на първо място 
по производство на Балканите и на 

6-о място в Европа. И днес страната 
ни продължава да държи лидерски 
позиции. „България няма квота за износ 
на хайвер и това е предпоставка да сме 
на едно от челните места в Европа по 
производство и износ на черен хайвер”, 
казва доц. д-р Галин Николов, изпъл-
нителен директор на Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури.

Това, което откроява България от 
другите държави, е, че заедно с Румъ-
ния 

притежава естествена 
популация 

на есетрови риби
от които се прави най-качественият 
черен хайвер. Те обитават предимно 
акваторията на река Дунав. За тях е 
известно, че са оцелели още от ерата 
на изчезването на динозаврите. 

Черният хайвер се добива единстве-
но от семейство „Есетрови риби“ (есет-
ра, моруна, чига и пъструга). Получава 
се както от риби, живеещи на свобода 
в природата, така и от такива, отглеж-
дани култивирано. В България има 5 
вида есетрови риби, от които най-го-
ляма е моруната. В българския участък 
на река Дунав годишно се улавят 
между 350 и 400 моруни и се добиват 
около 2200 килограма черен хайвер. 
Сумарното годишно производство и 
износ на черен хайвер от естествените 
и изкуствените басейни е около 4-5 
тона. Основните пазари на българ-
ските производители са в Западна 
Европа – Франция, Германия, Англия, 
а също и САЩ, които изкупуват 90% от 
произвеждания у нас деликатес. Малки 
количества се продават в Япония и 
в Арабския свят. Някои от големите 
американски марки за продажба на 
черен хайвер като базираната в Маями 
Marky’s или Montecito Caviar от Санта 
Барбара, Калифорния, имат в портфо-
лиото си български черен хайвер. 

В момента обаче есетровите риби са 
защитен изчезващ вид и уловът им в 
България, Румъния, Русия и още някои 
държави е забранен до 2021 г. За да 

компенсират забраната, някои рибовъ-
ди се преориентиха към създаване на 
ферми, където размножават есетрови 
риби за хайвер. Някои рибари обаче 
твърдят, че е унищожен поминък, 
който са имали от години. Като 62-го-
дишният Иван Иванов от Силистра, 
който цял живот е изхранвал себе си 
и семейството си с продажба на черен 
хайвер от есетрови риби. В момента 
работи като нощен пазач.

Българските рибари 
разказват 

чудни истории 
за времената, когато изобилието от 
есетровите риби в река Дунав е било 
голямо. Румен Тросков от Тутракан 
казва, че давал черен хайвер „с лъ-
жица” на тогава бременната си жена. 
62-годишният рибар се хвали, че 
подхранващите свойства на малките 
зрънца деликатес са причината синът 
му да тежи 4,8 килограма при раждане-
то. Тросков също обяснява, че уловът 
на 100 кг и 200 кг моруни е било често 
явление.

Специалистите изчисляват, че ако не 
се прави зарибяване на реките и уло-
вът продължава с тоя темп, есетровите 
риби ще изчезнат напълно за около 
5-6 години. Проблем е и бракониер-
ството.

Есетровите риби са защитени 
от Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES) от 1998 г. 
Всяка опаковка хайвер, предлагана на 
международния пазар, трябва да има 
етикет CITES. Етикетът дава информа-
ция за вида, неговия произход (дивите 
видове са маркирани с W, а отгле-
даните във ферми с C), годината на 
улавяне или пакетиране, официалния 
регистрационен код номер на серти-
фикат (разрешително за реекспорт), 
препакетираща компания (включител-
но държавата на преопаковане, ако 
продуктът е бил внесен и преопако-
ван) и идентификационния номер на 
партидата.

Река Дунав е единственото място в света с естествена 
популация на рибите, носещи черен хайвер

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

България – лидер 
в производството 
на черен хайвер
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З
аслужават ли богатите хора 
да бъдат богати? Ако да, 
колко богати?

Може си струва да се 
запитаме това, тъй като 
безпокойството относно 

неравенството расте навсякъде. В 
действителност това не е вярно. Макар 
че неравенството нараства в много 
западни страни, опасенията за него – не.

Всъщност, според ново изследване на 
Джонатан Миджс, социолог в Междуна-
родния институт за неравенствата към 
Лондонското училище по икономика, 
неравенството и вярата в меритокра-
цията може да вървят ръка за ръка.

Колкото по-неравно е обществото, 
толкова е по-вероятно

хората да мислят, че 
богатите го заслужават

Това мислене не е ново. „Социализмът 
никога не е намирал почва в САЩ, за-
щото бедните не гледат на себе си като 
на експлоатиран пролетариат, а като на 
временно затруднени милионери”, е по-
пулярен цитат, приписван на писателя 
Джон Стайнбек, автор на „Гроздовете на 
гнева”. Това вероятно е опростяване на 
това, което е казал Стайнбек, но често се 
посочва като причина за устойчивостта 
на американската мечта.

Смята се, че бедните нямат проблем 
с голямото неравенство, защото вярват 
или се надяват, че един ден също ще 
бъдат богати. Има и други фактори. Един 
от тях е степента, до която хората се са-
моизолираха през последните няколко 
десетилетия. Те прекарват все повече 
време с икономически себеподобните 
си в квартала или на работното място 
(тук голямо значение има образова-
нието), което означава, че е по-малко 
вероятно да срещнат хора, които не са 
като тях.

Представата на богатите за беден чо-
век може просто да е за такъв по-надолу 
в социалната йерархия, който един ден 
може да изкарва колкото тях. За бедните 
обаче това може да означава, че не са 
наясно със структурните бариери, които 
им пречат да се изкачат по стълбицата.

Междувременно благодарение 
отчасти на култа към предприемачите 
от Силициевата долина бизнесмените 
заприличаха на атлети. Свръхбогатите 
го заслужават, защото те са брилянтните 
иноватори, на които разчита иконо-
миката. Без тях ще бъдем по-бедни. Но 
наистина ли е така?

В своята книга от 2018 г. „Победите-
лят взема всичко: Шарадата на елита 
относно промяната в света” Ананд Ги-

ридхарадас пише: „Успешното общество 
е машина за прогрес. То взема суровия 
материал на иновациите и произвежда 
от него човешко развитие. Американ-
ската машина е счупена.” Плодовете на 
последната промяна, добавя той, бяха 
обрани до голяма степен от най-големи-
те късметлии, по начин, по който това 
не би станало преди 30 години. Така че 
може би

без тях всички бихме били 
малко по-добре

Една област, в която проблемът с не-
равенството е най-остър, е заплащането 
на главните изпълнителни директори. 
В САЩ съотношението между него и 
средното заплащане нарасна от 30 
до над 300 пъти според Института за 
икономическа политика, мозъчен тръст 
във Вашингтон. Това повдига няколко 
въпроса. Първо, отразява ли заплаща-
нето на ръководителите това, което те 
допринасят? Или не са ли те просто в 
позиция да се възползват от усилията на 
другите?

Изменчивостта на представата за това 
да бъдеш платен колкото заслужаваш се 
илюстрира и от националните различия. 
Според консултантската компания Willis 
Towers Watson медианното възнагражде-
ние на главните изпълнителни дирек-
тори на големи компании през 2016 г. 
е било 11,7 млн. долара в САЩ, 5,3 млн. 
долара във Великобритания и 1,2 млн. 
долара в Япония. След като ръководи-
телите често твърдят, че се състезават 
на глобален пазар за таланти, е трудно 
да си обясним защо японските шефове 

„заслужават” една десета от това, което 
вземат американските.

Това е още преди да отчитаме насле-
деното богатство. Според Организа-
цията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР), на дете, родено в 
бедно семейство във Великобритания, 

ще са му нужни пет поколения, за да 
достигне до средния доход. Противно 
на това, на най-богатите хора в Обеди-
неното кралство не се е наложило да се 
изкачват много нагоре.

Идеята за чистата меритокрация 

понякога е възприемана 
като идеал 

Наистина ли е така? Тя може да накара 
тези на върха да вярват, че го заслужа-
ват. В „Капиталът през XXI век” Томас 
Пикети казва, че тези фактори могат да 
се отразят много зле на онези извън 
най-богатите и най-успешните: „Те са 
бедни и са описвани като безгласни и 
незаслужаващи.”

Споменавайки Френската революция, 
която отчасти е предизвикана от нера-
венството, той отбелязва язвително, че 
„поне никой не се е опитвал да изобра-
зи неравенството отпреди революцията 
като справедливо”.

Означава ли това, че западните обще-
ства са близо до точката на пречупване? 
Трябва само да погледнете Латинска 
Америка, за да видите докъде може да 
стигне неравенството.

В САЩ бедните са временно 
затруднени милионери

Заслужават ли богатите хора да бъдат богати



Къде обича да инвестира 
българинът?

З
дравей, Ангеле! Бих искал 
да те попитам директно 
– къде обича да инвестира 
българинът в Америка и 
адекватно ли е приспосо-
бен към американската 

икономика? Причината да се обръщам 
към теб с този въпрос е, защото 
знам, че работиш с много от нашите 
сънародници не само в Чикаго, а и в 
други градове. Интересно ми е да знам 
дали не пропускам някои от добрите 
инвестиционни идеи, които други може 
би използват. Ще съм благодарен, ако 
споделиш.

Здравейте и от мен! Въпросът ви е 
интересен за мен, а – сигурен съм – и 
за всички читатели на моята рубрика 
не само от “клюкарска” гледна точка, но 
и от образователна такава. Но колкото 
интересен е вашият въпрос, толкова е 
и генерален, така че ще се постарая да 
споделя някои от впечатленията ми, а 
вие ще прецените дали имат някаква 
стойност за вас или не.

По принцип българинът е човек, кой-
то е природно интелигентен и наблю-
дателен, заради което се адаптираме 
бързо в определена среда, колкото и 
чужда да е тя за нас. Както всички зна-
ем, вече има много български бизнеси 
в Америка, които се развиват много 
успешно и това може само да ни радва. 
Ето пример за една успешна инвести-
ция, която българите в Америка правят 
– притежанието на собствен бизнес.

Второто нещо, което масово се на-
блюдава, е

закупуването на 
недвижимо имущество

с цел създаване на собствен дом или 
отдаването му под наем. През годините, 
в които работя в сферата на финан-
сите, съм наблюдавал много успешни 
инвестиции на наши сънародници и в 
двете посоки, което е много обнадежда-
ващо. Все пак през кризата на 2008 г. и 
в годините след нея, имаше много наши 
сънародници, които обявиха банкрут и 
върнаха някои от закупените си имоти 
на банката. Това бе масово и сред дру-
гите общества, но този цикъл ни научи 
много за психологията на инвестиране 
и той беше болезнен урок за нас, ими-
грантите, че не всичко в Америка е така 
розово, колкото ни изглеждаше тогава, 
особено идвайки от България и правей-

ки сравнения между двете системи.
Сравнено с времето преди около 10 

години, в момента българската общност 
е много по-зряла и много по-информи-
рана поради редица причини и мога да 
кажа, че сме позиционирани добре в 
икономическо отношение.

Впечатление правят още две неща, 
които бих искал да споделя с вас и всич-
ки читатели.

Първото е, че нашата общност е мно-
го тясно свързана

с транспортния бизнес
и всеки трус там се усеща много явно по 
всички други бизнеси. Това е така днес, 
ще бъде така и за години напред, ако 
не разширим малко повече местата, от 
които получаваме доходи като общност.

Второто нещо, което прави впечатле-
ние директно на мен, е, че вече много 
повече наши сънародници започнаха 
да инвестират солидно в пенсионни 
фондове, особено по време на данъч-
ния сезон с цел намаляване на дъл-
жимите данъци. За моя радост имам 
удоволствието лично да работя с много 
от тях, което ме радва и обнадеждава. 
Всички започваме този вид инвестира-
не с цел намаляване на данъците си, но 
с течение на времето хората се отварят 
и искат да знаят много повече за инвес-

тиционния процес и как работи той, как 
може да се регулира и да се наблюдава. 
Това е много окуражаващо и вярвам, че 
все повече хора ще се ориентират към 
инвестирането на стоковата борса – 
било то чрез

акции, облигации или 
фондове

Този вид инвестиране е все още 
непознато за голяма част от българите 
и ние се страхуваме от него, защото ни-
кога не сме го практикували на масова 
основа в България, както закупуването 
или инвестирането в недвижим имот 
например.

Смея да твърдя, че този пропуск е 
плод на сравнително младата ни общ-
ност в Америка, но с годините напред 
все повече и повече хора ще бъдат 
запознати с процеса на инвестиране 
в капиталовите пазари и това ще има 
домино ефект върху останалата част от 
нашето общество тук.

Това е и моята цел – да запозная 
повече и повече хора за ползите и рис-
ковете от инвестирането, за да могат те 
самите да преценят дали то би било до-
бра алтернатива на банката или на друг 
вид инвестиции, които не задоволяват 
техните очаквания и нужди в момента. 
А защо не и допълнение към една вече

печеливша финансова 
стратегия

търсейки по-добро разпределение на 
капитала, който имаме в наличност, без 
това да отнема от нашето време и да 
изисква много допълнителни отговор-
ности?

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна 
и ако е така, моля споделете я с хора, 
които мислите, че ще се възползват по 
най-добрия начин от нея.

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

Не забравяйте, че можете да си запа-
зите час за консултация в моя офис от 
понеделник до четвъртък между 9 су-
тринта до 7 ч. вечерта и в събота от 
9 до 2 ч. следобед. Тази услуга възможна 
само по предварително 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

Въпроси и отговори от изминалата седмица
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Cредна цена на продадените имоти Cредна цена на продадените имоти
— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     — Елк Гроув вилидж — районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     — Елк Гроув вилидж

Елк Гроув вилидж и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: градски къщи

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 20 август 2019 г.

Елк Гроув вилидж и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: апартаменти

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 20 август 2019 г.

4
-те графики ще ви предос-

тавят информация за друго 

предградие – Елк Гроув вили-

дж, където много от нашите 

сънародници в последно 

време търсят да закупят своя 

нов дом. Всички те се отнасят за един и 

същи район (попадащи в пощенски код 

60007), но са разделени по 4 параграфа:

1.) къщи (single family homes);

2.) долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 

жилищни сгради, който делят стена със 

съседа си – Townhomes, Condos, Coach 

homes (Villas), Duplex, etc.);

3.) Townhomes (т.нар. градски къщи, 

които видимо изглеждат като къщи, но 

са долепени една до друга);

4.) Condos (апартаменти).

Всичките 4-ри са:

- без ограничение на цената (any 

price);

- за двата типа – старо и ново строи-

телство (new and old construction);

- покриващ трите основни видове 

продажби (Traditional, Foreclosure and 

Short Sales);

- във всеки размер и брой стаи (any 

home size and room count);

- и двете предградия ще бъдат срав-

нявани с целия MRED район (area), за 

да може да добиете повече яснота как 

те могат да бъдат отличавани с общите 

продажби за всички предградия в райо-

на, взети заедно:

Ако някой от вас е любопитен да нау-
чи нещо конкретно, моля ви, потърсете 
ме на директния ми номер и ще ви пре-
доставя нужната за вас информация 
без никакви облигации или задължения 
от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз 

непрестанно уведомявам своите пре-
дишни и настоящи клиенти относно 
всеки възможен аспект при покупка или 
продажба на имот. Ако имате въпроси, 
свързани с тази или други мои статии 
досега, или въобще с всичко, свързано 
с пазара на недвижимите имоти, ще 
се радвам да ме потърсите, а за мен 
ще е удоволствие да мога да помогна. 
Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или да ми пишете на gergana.todorova@
bairdwarner.com. Консултацията е 
винаги безплатна и не ви ангажира по 
никакъв начин.

В този брой: Елк Гроув вилидж (Elk Grove Village)

Какъв е пазарът на 
недвижимите имоти?

Cредна цена на продадените имоти Cредна цена на продадените имоти
— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     — Елк Гроув вилидж — районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     — Елк Гроув вилидж

Елк Гроув вилидж и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: самостоятелна къща

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 20 август 2019 г.

Елк Гроув вилидж и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 20 август 2019 г.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

- Ако през януари 2016 г. в Елк Гроув вилидж се е продавала за $190,000, то 
същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $216,000.

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продавала за $175,000, то 
същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $204,000.

- Ако през януари 2016 г. в Елк Гроув вилидж са се продавали за $117,000, то 
същите са се продавали през средата на 2019 г. за $132,000.

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. са се продавали за $178,000, то 
същите са се продали през средата на 2019 г. за $199,000.

Графика № 1 показва средна продажна цена на къщи (single family homes) Графика № 2 показва средна продажна цена на долепено строителство (Attached)

- Ако през януари 2016 г. в Елк Гроув вилидж една къща се е продавала за 
$260,000, то същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $290,000.

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. една къща се е продавала за 
$208,000, то същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $245,000.

- Ако през януари 2016 г. в Елк Гроув вилидж се е продавало за $150,000, то 
същото се е продало през средата на 2019 г. за $175,000.

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продавало за $176,000, то 
същото такова се е продало през средата на 2019 г. за $200,000.

Графика № 3 показва средна продажна цена на къща от градски тип (Townhome) Графика №4 показва средна продажна цена на апартаменти (condos)
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Т
я говори, полуизлегната цар-
ствено на креслото си като 
нимфа, отмятаща артистично 
дългата си коса, с чашата 
кафе и ментоловата цигара 
в ръка и в компанията на 

арфата, „надничаща“ от съседната стая. 
Като преди това е изприпкала на един 
дъх по стълбите до четвъртия етаж на 
апартамента си на бул. „Васил Левски“, 
в късата си пъстра и весела рокля и 
ниски обувки пантофки. Девойка, която 
времето не е посмяло да докосне...

С първата арфа на България проф. 
д-р Сузана Клинчарова говорим за 
романтиката на арфата, за мазолите по 
пръстите, за привилегията да свириш 
в Карнеги хол и всички най-престижни 
световни сцени, без да губиш детското 
в себе си и вкуса към бурния живот на 
макс...

„Майка ми беше концертираща пиа-
нистка и знаеше каква страшна робия 
е това – разказва Сузана. – Аз обаче, 
откакто съм си „отворила очите“ – не 
преувеличавам! – знаех, че искам да 
стана пианистка. Точка. Имам „флашо-
ве в паметта“ от онези години, когато 
преди още да съм проговорила, исках 
майка ми да ми изсвири нещо.

И знаех какво – Шопен, 
Валдщайн

За да си мине пазарлъкът, да си легна 
да спя. И тя естествено ме пробваше 
тук-там по слух и ритъм, знаеше си 
работата, нали беше преподавател по 
музика.“

Когато майка й излизала, я преду-
преждавала да не дрънка на пианото. 
Обаче невръстната Сузана правела 
концерти на баба си, която идвала да я 
гледа. „Блъскала“ с малките си ръчички 
нещо по пианото като на въображаем 
концерт под умилителния поглед на 
баба си. Майката, за да се отърве, й обе-
щала, че като стане на 5 години, ще я на-
учи на нотите. Мислела си, че дотогава 
малката Сузана ще забрави това. Но 
точно на 5-ия си рожден ден, скачайки 
сутринта от леглото, Сузана изтичала 

при майка си и казала: „Ето, станах на 5 
години, хайде да ме научиш на нотите.“ 
„Майка ми ме погледна така особено 
и попита: „Ама ще работиш ли?“ Казах: 
„Ще работя.“ И започнах да свиря с 
такова настървение, че на 12 години 
вече си бях причинила тендовагинит 
на китките. На 12 години вече свирех 
Бетовен, Първи концерт в ре мажор“, 
спомня си Сузана.

По това време вече е в Музикал-
ното училище, а майка й казва: „Ти с 
тия болни китки няма да може да се 
състезаваш с момчетата, които по 8 
часа свирят на пиано.“ Повтаря й, че не 

е задължително да става музикант, че 
училището й се удава с лекота, може да 
учи нещо друго.

„Човек, като хване 
веднъж вируса, какво има 

да мисли?“
– казва Сузана. Чембалото (клавесин – 
б.а.) не я привлича толкова. И понеже 
арфата има все пак този обем като 
пианото, я омагьосва от първото докос-
ване. Първите си стъпки и изяви с арфа 
тя прави заедно с първата си учителка 
проф. Малина Христова.

„Влюбих се в тази нейна дълга звуч-

ност, която омагьосва, и когато изсви-
риш нещо и то отзвучи и си сложиш 
ухото на резонаторната кутия, звукът 
остава там да ехти още дълго време 
след като останалите не го чуват“, 
обяснява дамата.
Големият й шанс идва на 19 години, 

когато заминава да учи в Брюксел, 
при арфа номер едно в света Сузана 
Мелдонян. „Колкото и да имах музикал-
на подплата тук от майка ми, от Люба 
Енчева, техниката не може да я измисли 
човек. Привличането си има правила, а 
Сузана Мелдонян ме научи на нещата, 
които са уникални при арфата“, споделя 
музикантката. Когато с професорката 
си тя стига до френската музикална 
традиция с арфата, до Бел Епок и ком-
позитори като Сен Санс, Дебюси, Фуре, 
нейната учителка я насочва да отиде на 
курс при виртуоза Пиер Жаме в Париж. 
Следва дълъг период на концертиране 
в България с много записи за радиото и 
телевизията.

За цената да дърпаш най-нежните 
струни в душата на човека на този 
деликатен инструмент Сузана казва, че 
много лесно човек може да се сдобие с 
„тенис лакет“.

Да не говорим 
за мазолите

които никога не изчезват (тя показва 
върховете на пръстите си отвътре, 
всичките са със загрубяла и набръчка-
на кожа). „Като престанеш да свириш 
известно време, през лятото например, 
после такива мехури ти стават! С Емил 
Табаков записвахме танците на Дебюси. 
В един момент на записа ми се пръс-
на един мехур и цялата арфа беше в 
пръски кръв. Тогава един от колегите 
от „Софийски солисти“ точно беше 
„минал“ през стъклена врата в Япония, 
каза: „Стой тука, не мърдай!“ Изтича до 
вкъщи и донесе някакви специални 
лепенки. Така довършихме една пиеса 
– залива се в смях Сузана. – Когато 
концертът е след 2 дни, не ставам от 
инструмента, тогава пък ме заболява 
гърбът тотално.“

Струните на арфата са толкова, колко-

Сузана, една 
арфа женскаБОРЯНА АНТИМОВА

Като малка Клинчарова 
мечтаела да стане пианистка



то белите клавиши на пианото. Има и 7 
педала, за всяка нота от нотната стълби-
ца, и при всеки педал има бемол, бекар 
и диез. Фиксирането на тоналността е 
едно, но всяка модулация се прави с 
педалите и ако сбъркаш дори един от 
тях, една малка нищожна грешка може 
да прелее в голям гаф.

Арфата е специален инструмент и се 
прави само в няколко страни. Номер 
едно в света са арфите на лютиерите в 
Пиемонт, Италия, там, където се правят 
и струнните инструменти „Страдивари“. 
Оттам арфите се изпращат за монтира-
не на специална механика в Швейца-
рия, в часовникарския район Сент Кроа. 
Най-старата фирма за арфи е „Ерар“ във 
Франция. В Германия се правят „Обер-
майер“, малко на брой и безобразно 
скъпи арфи. Всеки арфист пипа по 
различен начин и затова избира арфа 
според собствения си натюрел.

Цената варира от 25 
хиляди до 

100 хиляди евро
Но има и по-скъпи. Концертните арфи 

на Сузана са едната за над 60 хиляди, а 
другата – за над 90 хиляди евро.

„Дали съм разплаквала слушателите 
си с арфата? Да, разплаквала съм ги 
и това е най-големият комплимент за 
мен. Но иначе по време на концерт си 
непрекъснато на ръба на ножа, гледаш 
да не се оставиш някаква емоция да те 
отнесе. Трябва да си искрен в емоци-
ята, за да я предадеш, но не трябва 
да се подхлъзнеш, защото това ще ти 
попречи да я предадеш. Да, вълнува-
що е да разплачеш публиката, но при 
арфата това ти струва страшно много 
напрежение. При другите изкуства 
артистите могат да си полират творбата 
и тогава да излязат на сцената, докато 
ние правим всичко на сцената на живо“, 
споделя дамата.

Сега тя живее между три дома – в Па-
риж, Ню Йорк и София. След години на 
бурни концерти из целия свят любима-
та й сцена е Карнеги хол. „Там акустика-
та някак си вдъхновява. Във Франция 
има чудесни сцени, също в Токио, 
Брюксел, това са незабравими изживя-
вания.“ Сега се е концентрирала върху 
концерти само по местата, където я 
влече и където има специална връзка с 
публиката. „Човек не може да се разпи-

лява прекалено 
много, особено 

когато има и преподавателска дейност. 
По ми е интересно на трите места –

Ню Йорк, 
Париж и София

Обичам си София. Винаги съм 
държала връзката с нея – казва Су-
зана. – Обичам много и си държа на 
това, което правим съвместно с Нов 
български университет, програмата 
„Арфата – извор на вдъхновение“. Имам 
тук много свестни млади хора, с които 
постигам много добри резултати. Дали 
бих искала учениците ми да ме надми-
нат? Много! Умирам от желание и няма 
нищо друго, което да ме радва повече.“ 
Проф. д-р Сузана Клинчарова е обявена 
за почетен професор на Нов български 
университет и води докторантури на 
свои студенти.

„Арфистите не са с ореол на главата 
и не са по-специални хора“, смее се 

Сузана. Най-близкият й кръг е основно 
от верни приятели от студентските й 
години. Повечето са хора на изкуството 
или привлечени от него. Светогледът 
също е извънредно важен. Човек може 
да се отличава със съвсем различни 
идеали и ценности, но се обкръжава с 
хора, с които може да ги сподели, смята 
дамата.

За семейната си среда казва: „Моето 
омесване е от хора на духа, съзнателно 
или несъзнателно продължавам делото 
на няколко поколения български ху-
манисти и будители.“ Дядо й, юристът 
Иван Клинчаров защи-
тава докторската си 
титла в Женева върху 
Наполеоновия кодекс, 
завръща се в България 
и наред с адвокатска-
та си дейност прави 
първите изследвания и 
написва първите книги 
за Ботев, Левски и поп 
Богомил. В най-ранната 
си младост създава 
някои от първите 
читалища, а в края 
на живота си (1942) 
обхожда страната за 
издигане паметници на 
хайдутите.

Майка й, пианистката 
Вера Панова

я въвежда в приказния свят на музиката. 
Баща й, художникът и публицист Евгени 
Клинчаров издава огромен труд – три-
томника „Пантеон на българската култу-
ра“. „Когато баща ми си отиде преди 5 го-
дини, на мен ми паднаха ръцете, защото 
живея на три места и ми беше трудно да 
събера и да пазя семейния архив. Тогава 
Светлин Русев, който много ценеше 
баща ми, предложи да предам всичко в 
Държавния архив и аз го направих пре-
ди година. За кашоните с ценни писма 
на дядо ми само три живота да имах, 
нямаше да мога да ги изчета, камо ли да 
ги изследвам“, вълнува се Сузана.

„От малка слушам как трудностите те 
карат да узряваш, и все си мисля дали 
не може да го подминем това узрява-
не. Запазила съм детското в себе си 

като една спонтанност, която е много 
важна. Не живея затворено и вглъбено в 
музиката. Никога не съм се лишавала от 
купони и когато имам прозорец между 
ангажиментите, си позволявам по-про-
дължително спане, с книга или таблет 
в леглото и с котка на корема. Правя го 
без абсолютно никакви угризения“, смее 
се Сузана.

От майка си е получила в наслед-
ство много ценни неща и едно от тях е 
способността да се концентрираш, да си 
научиш нещо бързо и – хайде, бягай да 
играеш, виждай се с приятелки до еди-

колко си часа. А не да седиш с часове и 
да повтаряш упражнения до повръща-
не. И след това вече тотална свобода от 
момента, в който има доверие в мен.

„Сузана, вие сте един свободен чо-
век!“ – тя се смее на това определение и

признава, че свободата 
й е много важна

„Може би единственото нещо, което 
съм си изграждала през годините, е 
тоталната свобода. Извънредно важно е 
човек се научи да не се взема прекале-
но насериозно, да не досажда на други-
те с тази сериозност и да таи емоции в 
себе си за лична употреба. Важно е и да 
има достатъчно други центрове на ин-
терес или други стойности, за да не се 
„задъни“ в това, което прави и смята за 
най-важно по пътя му. Да има отдушни-
ци, да има такива местенца, където „да 
изпусне парата“, за да има въздух в това, 
което прави.“
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Т
я е покорила всички големи 
световни сцени: Карнеги хол, 
Симфони спейс, Гаво, Радио 
Франс, Токио Бунка Кайкан, 

RAI, Бозар… Солист е на оркестри от 
величината на Токио метрополитън 
симфони, Камерен оркестър на Сан 
Франциско, Софийската филхармония 
и Симфоничен оркестър на Българ-
ското национално радио, Национален 
оркестър на Белгия, Филхармонията 
на Осака, регионални оркестри във 
Франция, „Софийски солисти“ и много 
други. Професор доктор Сузана Клин-
чарова завършва Кралската консер-
ватория в Брюксел с Първа награда и 
специализира, като получава награда-
та „Супериор“. Печели конкурса „Тену-
то” в Брюксел. Завършва и Софийската 
консерватория, както и Майсторски 
клас в България.

Тя е в журито на най-престижните 
интернационални арфови конкурси, 
между които конкурсът за арфа в 
Израел. Освен в Нов български уни-

верситет проф. Клинчарова провежда 
майсторски класове в Европа и САЩ 
– университета в Ню Йорк, Консер-
ваторията в Бостън, Американското 
арфово общество, Virginia Harp Center, 
Университета в Тел Авив, Москва, 
Санкт Петербург, Париж...

Проф. Клинчарова има

мащабна звукозаписна 
дейност

– обикновено рядкост в кариерата на 
един арфист. Включва повече от 20 
концерта и концертни пиеси за арфа 
и оркестър. Забележителен по своето 
качество е компактдискът с концер-
тен запис на рецитал в Карнеги хол.

Нейни изпълнения, интервюта и къ-
сометражни филми се пазят в Златния 
фонд на БНР и в архива на БНТ. Вклю-
чени са в колекцията на BNF (Нацио-
налната библиотека на Франция) – 4 
компактдиска с френска музика, и в 
архивите на INA (Националния инсти-
тут за аудиовизия във Франция).

В Карнеги хол в Ню Йорк

Царица на сцената, в студиото 
и зад катедрата



З
абелязвам, че в последно 
време и най-изявените 
„фенове“ на американския 
президент Доналд Тръмп 
из нашите социални мрежи 
някак позамлъкнаха. Това 

би трябвало дори да ни учуди, защото 
президентските избори в САЩ набли-
жават, което би следвало да активизира 
тези „задълбочени анализатори“ и 
„международни експерти“. И все пак: 
струва ми се коректно от тяхна страна 
(макар това, разбира се, да няма ни-
какво значение за имащото да се случи 
отвъд океана) те да ни дадат някакъв 
отчет стана ли действително през изми-
налите три години Америка great again. 
И понеже те мълчат, ще се опитам по 
този въпрос да си дам сметка сам.

Ще започна с глобалната политика. 
Би ли могъл да опровергае някой твър-
дението ми, че откакто „консервативни-
ят“ Тръмп е в Белия дом отношенията 
– най-малкото на персонално ниво 
– между него и Владимир Путин са по-
добри откогато и да било за разлика от 
отношенията между САЩ и стратегиче-
ския им – от края на Втората световна 
война – съюзник и партньор Европа? 
Да, САЩ поддържат (и продължават да 
налагат) икономически санкции на Ру-
сия заради нейните хибридни действия 
в глобален мащаб и заради окупацията 
на част от територията на суверенната 
държава Украйна. Само че тези санк-
ции са в по-голямата си част дело на 
американския Конгрес, с който Тръмп 
е в перманентен конфликт, докато при 
периодичните персонални срещи с 
Путин двамата най-често успяват да 
проведат „ползотворни разговори“, 
за чието съдържание като правило 
обществеността не научава нищо. И 
най-вече нищо във все по-агресивната 
политика на Русия в световен мащаб не 
се променя.

В същото време хладни, до степен на 
враждебни все повече стават отноше-

нията на Тръмп с Германия на Меркел. 
Хладни са и отношенията му с Франция 
на Макрон. Предизвикателно заядли-
ви са също отношенията персонално 
на Тръмп с Европейския съюз като 
цяло, особено във връзка с предсто-
ящия „Брекзит“, където американският 
президент открито поддържа страната 
на най-крайните „брекзитари“ и си 
позволява да говори за „освобожде-
ние“ на Великобритания от Европа, 
която обявява за нещо като тиранин 
и „поробител“ на острова. А следо-
вателно и за „зло“. Онова, с две думи, 
което десетилетия наред можеше да се 
определи като историко-политически 
(негеографски) континент Евро-Аме-
рика, Транс-Атлантика или Глобалния 
запад, противопоставен на (и победил 
в студената война) Евразия, буквално 
се руши пред очите ни през изминали-
те три години на президентстването на 
Тръмп, като се разцепва благодарение 
на неговата реторика на „бюрократич-
на“ и „либерално-елитистка“ Европа и 
„протекционистко-традиционалистка“ 
Америка.

В резултат на което (нека ме опро-
вергаят) Русия е толкова необезпоко-
явана в международната си политика, 
колкото не е била буквално от времето 
на късния Рузвелт. 

Поради търговските и дипломатиче-
ските войни на американския прези-
дент едновременно с Китай и Иран 
Русия получи наготово шанс да задъл-
бочава стратегическите си съюзи на Из-
ток, консолидирайки „голяма Евразия“, 
за което в предходните десетилетия 
можеше само да мечтае и да фантазира 
в лицето на геополитически маниаци 
като Александър Дугин. Всъщност 
вместо великия „еднополярен свят“ 
на западната демокрация, който ни 
предсказваше в самия край на двадесе-
ти век Франсис Фукуяма, Америка днес 
се сдоби не с един (както до 1989 г.), а с 
два глобални противника – Евразия и… 
(неочаквано от никого само преди три 
години) Европа. Това едва ли направи 
Америка „велика“, но внезапно ситуира 
Европа, както през 1945 г. – и тогава 
напразно – се опасяваше Карл Ясперс, 
подобно на Древния Израил между 
гигантите Египет и Асирия. Окриле-
на от „разлома“ в „глобалния Запад“, 
Русия, виждаме го, нагло продължава 
да поддържа и ръководи сепаратист-
ки движения из цялото постсъветско 
пространство и най-вече в Украйна и 
Грузия.

КАЛИН ЯНАКИЕВ

блог   

Направи ли 
Тръмп Америка 
велика отново?
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казана дума

„Как да не разбирам от компютри? 
Всеки държавен служител трябва да има 

минимални нива на техническа грамотност. 
Преминавала съм различни обучения, притежавам 
квалификацията Itcard.“

Вицепремиерът Марияна Николова коментира 
критиките към нея около назначението й за 

председател на Съвета по киберсигурност

„Пишете ме отговорна за всичко, 
с което не сте ОК. И за НАП, и за 
свинската чума, и за Търговския 
регистър, и за „Апартаментгейт“, 
и за неспиращия поток 
заминаващи от терминал 2.“

Съпругата на президента Румен 
Радев, Десислава Радева, отговаря 

на хейтърите

„Това за догодина, защото иначе ще ме 
забравите веднага.“

Премиерът Бойко Борисов обяснява 
защо част от държавната подкрепа 

за футболния „Арда“ ще бъде дадена 
догодина

„Отказвам разговори за пари и 
власт с отделни личности в БСП. 
От това ми идват проблемите.“

Лидерката на БСП Корнелия 
Нинова отговаря на въпроса как 

ще мотивира всички в партията 
да работят за изборите

„По молба на Мастъра 
съобщавам на 
целокупния български 
народ, че той е добре. 
Каза, че е ранен 
партизанин – така да го 
приемаме.”
Племенницата на Стефан 

Данаилов – Росица 
Обрешкова, коментира 

състоянието му, след 
като падна и счупи става
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„Д
ори и да е хубаво да 
даваме храна на бездом-
ните или да поспрем, за да 
си поговорим с тях, това 
не решава проблема им.” 
Това пише 20-годишният 

Александър Попов малко преди да се 
хвърли в ледените води на протока 
Ламанша с благотворителна цел. Непро-
фесионалният плувец прекарва близо 
14 часа в бурното Северно море и успя 
да събере около 5000 паунда, с които 
да подаде ръка на бездомните хора 
във Великобритания. 20-годишният 
Александър е студент на Острова. Той е 
син на бившия служебен министър на 
екологията у нас Юлиян Попов. Именно 
баща му предава на живо във фейсбук 
цялото приключение на младия мъж. А 
то е само с една цел – да събере пари, 
с които истински да „подаде ръка“ на 
хората, които живеят по улиците. В ини-
циативата му помагат брат му и баща 
му. Единият плува до него за морална 
подкрепа, а другият го следи от лодката 

в бурните води на Атлантическия океан 
и на Северно море. Те са до него не 
само физически. Казват, че го правят, 
защото подкрепят каузата му. Алек-
сандър, който живее и учи в Лондон, 
често се сблъсква с бездомни хора и за 
разлика от повечето минувачи се спира, 
за да им помогне. Затова той 

решава да се включи в 
благотворителната 

кауза Crisis 
(“Криза”) и да създаде интернет стра-

ница за набиране на средства. В нея По-
пов обявява, че ще преплува Ламанша 

с цел събиране на 
средства за без-
домните. Крайната 
сума, която желае 
да достигне, е 5000 
паунда. Така и става. 
За да издържи из-
питанието успешно, 
Александър трябва 
да преплува разстоя-
ние от почти 32 км 
по права линия, без 
да носи неопрен, 
при температура на 

водата около 17-18 градуса. Младежът 
влиза във водата в 2,30 ч. през нощта 
(4,30 ч. българско време) на 21 август. 
През цялото време до него се движи 
лодка, която той няма право да докосва. 
За щастие наблюдаващите на нея имат 
правото да му подават храна и напитки, 
за да поддържа енергията си. Малко 
преди финала Александър започва да 
губи сили, но за щастие във водата до 
него за морална подкрепа се хвърля 
по-големият му брат – Джордж. Точно 
13 часа и 58 минути след влизането си 
Александър 

достига френския 
бряг 5 кг по-лек

а средствата за благотворителната 
кампания са почти събрани. По време 
на благотворителната акция Петър 
Стойчев – първият българин, преплувал 
Ламанша, се обажда на Юлиян Попов, 
за да попита как вървят нещата и да 
изрази подкрепата си към каузата. 
Попов не е професионален плувец, 
но явно споделя любовта на баща си 
към плуването, който на 16-годиш-
на възраст за кратко е работил като 
спасител на плажа на къмпинг „Каваци“. 

„Срам е страната на Петър Стойчев да е 
извън плувния цивилизован свят. Освен 
заради националната гордост, ако се на-
учите да плувате, ако научите децата си 
да плуват, ще спасите около 100 души 
на година, които умират днес от удавя-
не”, казва след изпитанието бащата на 
Александър.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Не е достатъчно само да 
спрем и да си поговорим с тях

Българинът преплувал Ламанша, за да помогне на бездомни:

20-годишният студент живее и учи в Лондон

Александър Попов успя да прекоси Ламанша за близо 14 часа

Снимки: Фейсбук, личен архив

Aлександър получава подкрепа от брат си Джордж
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Б
ългарите в Чикаго също 
ще се включат в мащаб-
ната кампания на bTV 
“Да изчистим България 
заедно” през септември. 
Медиен партньор на ини-

циативата в САЩ е най-голямата медия 
за българите в чужбина BG VOICE. А 
сънародниците ни в Чикаго ще се обе-
динят в почистването и подготовката за 
първия учебен ден на център “Малката 
България” – новата собствена сграда 
на най-голямото школо извън Родина-
та – Малко българско училище (МБУ). 
През май те финализираха сделката за 
покупката на първата сграда за частно 
българско училище зад граница.

Кампанията „Да изчистим България 
заедно” на bTV Media Group е най-ма-
щабната доброволческа инициатива 
в Родината, която цели да изгради об-
ществена чувствителност по въпросите, 
свързани с опазването на околната 
среда, и да направи България по-чиста 
и по-красива в дългосрочен план.

“Може би е клише, че България е 
там, където има поне един българин, 
но смятам, че за живеещите в чужбина 
е точно така. А в Чикаго сме успели 
да създадем наистина една малка 
България и тази есен център на това е 
точно новата сграда на Малко бъл-
гарско училище – първото собствено 
здрание на наше училище в чужбина”, 
казва главният редактор и един от 
издателите на BG VOICE Ясен Дараков. 
“Сигурен съм, че както нашата общност 
се обедини и помогна за закупуването 
на тази сграда, така ще се обединим и 
в тази инициатива да я почистим и да 
я направим образец за първия учебен 
ден на малките българчета тук”, допъл-
ва Дараков.

“Радваме се, че център „Малката 

България“ е част от инициативата “Да 
почистим България”, защото това е 
нашето късче България, макар и далеч 
от Родината”, сподели директорът на 
МБУ Живка Петрова. – Убедена съм, че 
много родители и деца ще се включат в 
този почин и заедно ще почистим и ще 

превърнем първата собствена сграда 
на българско училище зад граница в 
пример за възрожденски дух, единство 
и чистота.”

През новата учебна година в МБУ ще 
учат над 700 българчета от 2 до 17 годи-
ни в три кампуса в Чикаго (включително 

и в новата им собствена сграда) и два 
филиала в Милоуки, Уисконсин и Мейн. 

Почистването в Чикаго 
ще бъде на 8 септември

от 10 часа сутринта в център “Малка-
та България” на адрес: 820 Lee St, Des 
Plaines. bTV ще излъчи репортаж от 
инициативата.

След българите в Чикаго на 14 септем-
ври доброволците в България ще дадат 
старт на второто издание на Световния 
ден на почистването, което ще завърши 
в Хаваи през нощта на 21 септември.

През 2019 г. „Да изчистим България 
заедно” разширява обхвата си с нови 
възможности за подобряване на сре-
дата, в която живеем. На 14 септември 
доброволците от цялата страна ще 
могат не просто да почистят замърсени-
те зони, но и да инициират други добри 
дела, като обновят детски площадки и 
градинки, спасят унищожени гори или 
засадят нови, ремонтират туристически 
табели и заслони, боядисат пейки и 
дадат други добри примери, с които да 
направят България не само по-чиста, но 
и по-красива.

Българите в Чикаго се 
включват в кампанията 
„Да изчистим България заедно“

BG VOICE е партньор на проекта, ще 
чистим новия център „Малката България“
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С
кандалът между САЩ и 
Дания продължава да се 
разраства, след като дат-
ската министър-предсе-
дателка Мете Фредерик-
сен заяви, че идеята на 

Тръмп да купи Гренландия е абсурдна. 
Това принуди Тръмп да отмени плани-
раната си за следващия месец визита 
в Дания. Американският президент 
потвърди пред журналисти, че наскоро 
наистина е обмислял възможността да 
купи Гренландия, а икономическият 
съветник на Белия дом Лари Къдлоу 
заяви, че Гренландия има стратегическо 
местоположение и е богата на ценни 
ресурси. Президентът на САЩ изтъкна, 
че думите на Фредериксен не са били 
приятни и че тя е можела просто да 
каже „не”.

Според информация

Белият дом е бил готов да 
дава по 600 млн. долара

годишна субсидия на Дания, но също 
така е обсъждана и възможността да 
се даде и еднократна по-висока сума, с 
която да се гарантира придобиването 
на Гренландия.

Защо обаче Гренландия е толкова 
важна? Идеята Гренландия да бъде за-
купена от Америка не е нова: още през 
1946 година президентът Хари Труман 
прави точно такъв опит, като предлага 
100 млн. долара в злато. Една от при-
чините САЩ да желаят Гренландия са 
нейните природни ресурси, пише CNBC. 
Другата e нарастващото геополитиче-
ско значение на острова.

Заради климатичните промени и 
топенето на ледовете природните 
богатства ще бъдат по-леснодостъпни, 
а в най-скоро време ще бъдат открити 
нови транспортни коридори, които 

драстично ще намалят времето за пъту-
ване в морската търговия.

Не бива да се забравя, че зад Грен-
ландия е разположена Арктика – един 
от малкото все още неусвоени от чове-
ка региони в света.

Днес Гренландия се обитава от 58 000 
жители. Това е най-големият остров в 
света, като от 1979 г. Дания предоставя 
известна автономия, а от 2009 г. грен-
ландците са признати като отделна на-
ция съгласно международното право.

Островът е богат на природни богат-
ства, сред които въглища, цинк, мед, 
желязна руда и редица редки минера-
ли. Въпреки проведената експедиция, 
чиято цел беше да изчисли ресурсите 
на нацията, истинското им количество 
не е известно.

Китай също прояви интерес към 
Гренландия преди година, като бе 
изявено желанието да се създаде т. нар. 
Полярен път на коприната. От най-
многолюдната държава в света дори 

предложиха изграждането на три лети-
ща, но по-късно се отказаха от идеята, 
след като тя предизвика безпокойство 
у Дания.

Островът е 
стратегически важен

за много държави, ето защо евенту-
ална инвестиция там би означавала 
по-голямо влияние за страната, която е 
направила вложението, казва Майкъл 
Шфрада, директор на Полярния инсти-
тут към Wilson Center.

„Една малка инвестиция там може да 
означава голямо влияние в световен 
мащаб“, допълва той.

На Гренландия е разположена аме-
риканска военна база, която е открита 
през 1943 г.

Дали сделката за Гренландия е 
възможна? Тя не бе изключена дори от 
членовете на кралското семейство на 
Дания, според които жителите на Грен-
ландия ще трябва да решат собствената 
си съдба.

Аляска, Луизиана и Вирджинските ос-
трови са станали американско притежа-
ние именно срещу заплащане. Така че 
закупуването на Гренладия не би било 
прецедент.

Защо САЩ искат да 
купят Гренландия?
Идеята не е на Тръмп, а е много по-стара
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

гoдини, cлeд ĸoитo минaxa oщe 2 гoдини. 
Meждyвpeмeннo Бyдaпeщa индиpeĸтнo 
oбвинявa „Pocaтoм”, чe нe e пpeдcтaви-
лa нeoбxoдимитe плaнoвe пo пpoeĸтa. 
Kъм мoмeнтa e cигypнo, чe нoвитe 
peaĸтopи нямa дa зaпoчнaт дa пpoизвeж-
дaт eлeĸтpoeнepгия пpeз 2026 гoдинa, 
ĸaĸвитo бяxa пъpвoнaчaлнитe плaнoвe 
нa yпpaвлявaщитe в Унгapия. Toвa ĸapa 
cтpaнaтa дa пpeгoвapя зa нoви cpoĸoвe зa 
изплaщaнeтo нa зaeмa ĸъм Mocĸвa.

Глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa 
„Pocaтoм” Aлeĸceй Лиxaчoв пpexвъpля 

тoпĸaтa ĸъм EC. Πo дyмитe мy paбoтaтa 
щe пpoдължи. „Πpoeĸтът ce зaбaви зapaди 
изиcĸвaниятa нa EC. B мoмeнтa opгa-
низиpaмe вpeмeтo зa paбoтa. Beчe cмe 
дoгoвopили пo-гoлямaтa чacт oт тeжĸoтo 
oбopyдвaнe и aĸтивнo пpeгoвapямe c 
aвcтpийcĸи ĸoмпaнии зa изгpaждaнeтo нa 
cтpoитeлнaтa и мoнтaжнa бaзa”, ĸaзa тoй.

Имa ли pиcĸoвe?
Изгpaждaнeтo нa ядpeнa цeнтpaлa 

излизa нaй-cĸъпo зapaди виcoĸитe 
изиcĸвaния зa бeзoпacнocт. Tpитe 

нaй-гoлeми инцидeнтa c AEЦ в cвeтa 
– цeнтpaлaтa нa ocтpoвa Tpи Maйл 
Aйлънд, Πeнcилвaния, CAЩ пpeз 1978 
гoдинa; „Чepнoбил“ в Уĸpaйнa oт 1986 
гoдинa; „Фyĸyшимa“ в Япoния oт 2011 
гoдинa – дoпpинecoxa зa пoдoбpявaнe 
нa тexнoлoгиитe и пoвeчe инвecтиции в 
нayĸaтa.

B Πaĸш, ĸoйтo ce нaмиpa нa 100 
ĸилoмeтpa пoд Бyдaпeщa пo пopeчиeтo 
нa Дyнaв, ca oдoбpeни caмo 300 oт 6000 
paзpeшитeлни.

„Eдин oт ypoцитe oт „Чepнoбил“ e, чe 

въпpocитe oĸoлo ядpeнaтa бeзoпacнocт 
тpябвa дa ce paзглeждaт пpoзpaчнo. 
Bпeчaтлявaщo e, ĸoгaтo чoвeĸ oтидe тaм 
(в Πaĸш – бeл. peд.) и види мaщaбa нa 
пpoблeмa.” Toвa зaяви Бaлтaзap Лин-
дayep – диpeĸтop нa звeнoтo пo ядpeнa 
cигypнocт в Eвpoпeйcĸaтa бaнĸa зa 
възcтaнoвявaнe и paзвитиe.

Πaĸш иcĸa нoви ядpeни 
peаĸтopи

Bъпpeĸи pиcĸoвeтe oбщecтвeнoтo 
мнeниe в Унгapия e ĸoнcoлидиpaнo в 
пoдĸpeпa нa paзвитиeтo нa ядpeнaтa 
eнepгeтиĸa в cтpaнaтa. Toвa e тaĸa 
ocoбeнo в гpaдoвeтe и paйoнитe, нaмиpa-
щи ce в близocт дo ядpeнитe cъopъжeния, 
ĸъдeтo тoвa e ocнoвният изтoчниĸ нa 
дoxoди.

Koгaтo пъpвитe peaĸтopи нa цeн-
тpaлaтa в Πaĸш бяxa пocтpoeни пpeди 
cтapтa нa фyнĸциoниpaнeтo им пpeз 1982 
гoдинa, мaлĸият гpaд ce тpaнcфopмиpa. 
Haceлeнoтo мяcтo cтaнa ĸyлтypeн цeнтъp 
– paбoтницитe и мecтнитe oбpaзyвaxa oб-
щecтвo и зaпoчнaxa дa пpaвят ceмeйcтвa, 
paзĸaзвa 60-гoдишният бижyтep Юдит 
Kyнфaлви, oчaĸвaйĸи c нeтъpпeниe 
pycнaцитe, ĸoитo eвeнтyaлнo мoжe и дa 
пpиcтигнaт в Πaĸш.

Toзи път житeлитe нa гpaдa 

oчaĸвaт oĸoлo 
10 000 paбoтници 

и тexнитe ceмeйcтвa дa нaвoднят гpaдa зa 
изгpaждaнeтo и cлeд тoвa зa пpaвилнoтo 
фyнĸциoниpaнe нa пpoeĸтa.

Бpoĸepът Зoлтaн Гopoг cъщo oчaĸвa 
pycнaцитe c нeтъpпeниe. Извecтeн 
pecтopaнт нa бpeгa нa Дyнaв вeчe дopи 
e дoбaвил мeню нa pycĸи и пpивличa 
няĸoи дpyги ĸлиeнти oт пъpвитe cлyжи-
тeли нa „Pocaтoм” тaм.

„Πpoeĸтът щe дaдe шaнc нa гpaдa дa ce 
paзвиe. Имa мнoгo тeжĸa paбoтa oбaчe, 
ĸoятo пpeдcтoи дa ce cвъpши”, дoпълвaт 
мecтнитe, нaдявaйĸи ce, чe pycнaцитe вce 
пaĸ щe дoйдaт.

З
oлтaн Гopoг, aгeнт пo нeд-
вижими имoти в yнгapcĸия 
гpaд Πaĸш, e гoтoв зa pycĸaтa 
инвaзия. Toй дaжe вeчe e 
дoбaвил ĸиpилицaтa във 
фиpмeния cи нaдпиc, ĸoйтo 

cтoи нaд oфиcитe мy. Бpoĸepът e oбopyд-
вaл oфиca cи c нoви бюpa, ĸoитo зaceгa 
cтoят пpaзни и чaĸaт paзшиpявaнeтo нa 
бизнeca.

Дaли инвecтициятa мy e билa пpaвил-
нo oбaчe? Bмecтo гpaдът дa ce пълни c 
pycнaци, ĸaĸвитo ca oчaĸвaниятa мy, тoй 
нaблюдaвa минимaлнo yвeличeниe нa 
ĸлиeнтитe cи. Beчe минaxa 5 гoдини, cлeд 
ĸaтo Унгapия пoдпиca cпopaзyмeниe c 
рycĸaтa дъpжaвнa aтoмнa eнepгийнa 
ĸopпopaция „Pocaтoм” зa изгpaждaнeтo 
нa 2 нoви peaĸтopa в нaмиpaщaтa ce дo 
гpaдa ocтapявaщa ядpeнa цeнтpaлa. И 
ĸъм мoмeнтa cитyaциятa в гpaдa, изглeж-
дa, нe ce e пpoмeнилa мнoгo – дopи нямa 
нaчaлнa дaтa зa зaпoчвaнeтo нa пo-гoля-
мaтa чacт oт paбoтaтa.

B oчaĸвaнe нa бoгaтитe гocти oт Pycия 
Гopoг пpoyмявa, чe нe e тoлĸoвa пpocтo 
дa ce изгpaди ядpeнa цeнтpaлa – „нe e 
ĸaтo зaвoд зa aвтoмoбили”, ĸaзвa тoй. 
Бpoĸepът cи миcлил, чe щe бъдe чoвeĸът, 
ĸoйтo щe пoмaгa нa pycĸитe инжeнepи 
и eлeĸтpoтexници дa нaмepят жилищa 
в гpaдa. „Tpyднo e дa cи пpeдcтaвим 
пpeдcтoящитe пpoмeни”, oбяcнявa тoй, 
пoĸaзвaйĸи cвoбoднитe aпapтaмeнти 
в гpaдa – твъpдe cĸъпи зa мecтнитe, нo 
пoдxoдящи зa oчaĸвaнитe пo-бoгaти 
pycнaци.

Дoĸaтo пo-бoгaтитe cтpaни ĸaтo 
Фpaнция и Гepмaния ce oтĸaзвaт oт 

ядpeнaтa eнepгeтиĸa пopaди pиcĸoвeтe 
зa oĸoлнaтa cpeдa и oгpoмнитe paзxoди 
пo пoдoбни пpoeĸти, в Изтoчнa Eвpoпa 
пoлoжeниeтo нe e тaĸa. Taм пpoблeмът e, 
чe имa eнтycиaзъм зa ядpeнa eнepгeтиĸa, 
ĸoйтo ce paзминaвa c peaлнaтa въз-
мoжнocт зa ocъщecтвявaнeтo нa тaĸивa 
пpoeĸти. Cпopeд тяx в цeлия peгиoн, 
в ĸoйтo ядpeнитe peaĸтopи идвaт oт 
Cъвeтcĸия cъюз и ce изпoлзвaт и дo днec, 
влacтитe ca пpитиcнaти дo cтeнaтa oт 
липcaтa нa вpeмe и cpeдcтвa.

Зaщo ce пoлyчaвa тaĸa?
Mнoгo oт ядpeнитe цeнтpaли в 

Изтoчнa Eвpoпa ca ĸъм ĸpaя нa cвoя 
eĸcплoaтaциoнeн живoт. Hapacтвaщoтo 
тъpceнe нa eнepгийния пaзap и нapacтвa-
щитe изиcĸвaния зa нaмaлявaнe нa вpeд-
нитe въглepoдни eмиcии пъĸ пpинyж-

дaвaт пpaвитeлcтвaтa дa ce cтpeмят ĸъм 
yвeличaвaнeтo нa ĸaпaцитeтa.

B Унгapия, Cлoвaĸия, Чexия, Pyмъния 
и Cлoвeния e пpeдвидeнo ядpeнитe 
cъopъжeния дa бъдaт peмoнтиpaни и 
paзшиpeни. Бългapия и Πoлшa пъĸ ca нa 
пpaгa дa изгpaждaт нoви ядpeни цeн-
тpaли.

Teзи нaмepe-
ния oбaчe чecтo 
ce блoĸиpaт – oт 
виcoĸитe paзxo-
ди зa тяxнoтo 
ocъщecтвявaнe 
и oт тeжĸитe 
изиcĸвaния нa 
Eвpoпeйcĸия cъюз 
зa ĸoнcтpyиpaнe. 
Toвa oтдaлeчaвa 
плaниpaнитe 
oт дeceтилe-
тия пpoeĸти в 
peгиoнa oт цeлтa. 
Πpeдвид цeнaтa 
нa cтpoитeлcтвoтo нa eдин нoв peaĸтop 
– oĸoлo 15 милиapдa eвpo – пpaви-
тeлcтвaтa ce oĸaзвaт в нeвъзмoжнocт дa 
пpoдължaт.

„Πpeдвид paзxoдитe тoвa нe e пeчeлив-
шa тexнoлoгия тoчнo ceгa и вepoятнo 
тoвa ниĸoгa нямa дa ce пpoмeни”, тълĸyвa 
Poб Бapнeт, ĸoйтo e cтapши aнaлизaтop c 
pecop eнepгeтиĸa в Вlооmbеrg Іntеllіgеn-
се. Πo дyмитe мy въпpocът ceгa e дaли 
пpaвитeлcтвaтa иcĸaт тexнoлoгиятa дa 
cъщecтвyвa въoбщe и дaли ca гoтoви дa 
финaнcиpaт paзxoдитe, зa дa мoгaт дa 
изпoлзвaт тaĸaвa тexнoлoгия зaнaпpeд.

Koи cтpaни ca нaй-близo?
Kъм мoмeнтa нaй-близo дo цeлтa e 

Cлoвaĸия, ĸoятo мoжe дa cвъpжe ĸъм 
мpeжaтa cи нoв peaĸтop дo cлeдвaщaтa 

гoдинa, мaĸap и тaм дa ce нaблюдaвaт 
нeяcнoти – пpoцecът e изпълнeн cъc 
зaĸъcнeния, cъceднa Aвcтpия e в oпo-
зиция пo въпpoca, имa cĸaндaли oĸoлo 
финaнcиpaнeтo и oбвинeния зa лoшo 
yпpaвлeниe.

Πo-типичeн e пpимepът в Бългapия. 
Дoceгa Бългapия нe ycпя дa нaмepи 
пapи зa изгpaждaнeтo нa нoвaтa ядpeнa 
цeнтpaлa в ceвepния гpaд Бeлeнe. 
Πлaнът бeшe oтлoжeн зa пъpви път cлeд 
пaдaнeтo нa ĸoмyнизмa. Toгaвa финaли-
зиpaнeтo нa пpoeĸтa щeшe дa cтpyвa 
пoчти 1/4 oт БBΠ-тo нa дъpжaвaта.

Πoлшa пъĸ, ĸoятo e нaй-гoлeми-
ят ĸoнcyмaтop нa въглищa в Eвpoпa, 
плaниpa пъpвият й ядpeн peaĸтop дa 
зaпoчнe дa фyнĸциoниpa пpeз 2033 
гoдинa. Финaнcиpaнeтo нa пpoeĸтa caмo 
чe cpeщa нeoдoбpeниe oт cтpaнa нa 
изпълнитeлнaтa влacт.

Дopи нaй-coлиднитe плaнoвe cтpaдaт 
oт мнoгoгoдишни зaĸъcнeния. Pyмъния, 
ĸoятo в пpoдължeниe нa дeceтилeтиe 
paзнищвa дaли дa инcтaлиpa нoви 
peaĸтopи в цeнтpaлaтa AEЦ „Чepнa 
вoдa”, нaмиpaщa ce нa пopeчиeтo нa 
Дyнaв, пpeз мaй пoдпиca пpeдвapи-
тeлeн дoгoвop c Kитaйcĸaтa нaциoнaлнa 
ядpeнa ĸopпopaция (СNNС). Cтpaнитe 
пo дoгoвopa вce oщe нe ca ce paзбpaли 
oĸoнчaтeлнo зa финaнcиpaнeтo и 
вpeмeвaтa paмĸa.

Щe имa ли Унгapия нoви 
peaĸтopи?

Унгapия paзпoлaгa c пo-гoлямaтa чacт 
oт cpeдcтвaтa, пpeдвидeни зa пpoeĸтa в 
Πaĸш, ĸoйтo възлизa нa 12,5 милиapдa 
eвpo. Дoгoвopът c „Pocaтoм” бeшe 
пoдпиcaн пpeз 2014 гoдинa и ce oтpaзи 
блaгoпpиятнo нa oтнoшeниятa мeждy 
пpeмиepa Bиĸтop Opбaн и пpeзидeнтa нa 
Pycия Bлaдимиp Πyтин. Cпpямo cдeлĸaтa 
Pycия тpябвa дa финaнcиpa 80% oт 
пpoeĸтa чpeз зaeм oт 10 милиapдa eвpo, 
ĸoитo Унгapия щe изплaщa c лиxви.

Toвa oбaчe изглeждa нe e дocтaтъчнo 
зa cтapтиpaнeтo нa пpoeĸтa. Oдoбpe-
ниeтo oт cтpaнa нa EC oтнe пoчти 2 

АЕЦ в Източна Европа – ентусиазъм, 
разминаващ се с реалността
В някои страни от региона чакат с 
нетърпение руснаците да дойдат



противотанкови ракети и преносимо зенитни комплекси за общо 
2 млрд. долара иска да купи Тайван от САЩ. Освен това част от 
покупката ще са и около 100 танка. Пекинската дипломация отново 
заплаши със санкции срещу отбранителни компании от САЩ – както и 
по-рано тази година.

в цифри

40400

трилиона долара за борба с климатичните промени се предлагат в план на кандидата 
за президентската номинация на демократите Бърни Сандърс. Планът предвижда 
икономиката на САЩ да премине към възобновяеми енергийни източници до 2050 г. и да 
се обяви национално извънредно положение заради климатичните промени.

55016,3

американски града са станали обект на кибератаки. Била е използвана програма за 
криптиране на данните и после е искан откуп за декриптирането им. Значителна 
част от кибератаките се осъществявала от Източна Европа, от територията на 
Иран, но и от самите САЩ. Поразени били системи на полицията, градски съвети, 
съдилища, болници и др.

руски учени и академици обвиниха Кремъл, че води кампания на репресии срещу 
активисти, организирали някои от най-големите антиправителствени протести 
в Русия от години насам. В отворено писмо учените искат да се прекратят делата 
срещу повече от дузина активисти, които могат да получат до осем години затвор.
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Ч
овек трябва да бъде 
умерен оптимист и да не 
прави крайни заключения 
за всяка ситуация. Това 
е веруюто на известния 
актьор Тончо Токмакчиев, 

който винаги е бил човек с позиция. 
Той е убеден, че нещата се  променят. 
И искрено съжалява, че „понякога ние 
се очерняме малко повече, отколкото 
трябва“.

За разлика от мнозина Токмакчиев не 
драматизира факта, че голяма част от 
българите напуснаха България по време 
на т.нар. преход. „Българският народ е 
пръснат навсякъде, но не трябва да съ-
жаляваме много за това, защото това са 
едни нормални процеси, всеки избира 
къде да живее“, смята Токмакчиев.

Той има свое мнение и за прехода 
като цяло, който по собствените му 
думи съвпада като време с неговата 
актьорска кариера – от 1989-1990 г., та 
до сега.

„Ние някак си много внимание обър-
нахме на това нещо, все чакаме нещо да 
свърши, нещо да ни оправи, да се случи 
нещо, което е извънредно. А всъщ-
ност нещата си вървят. За мен нещата 
отдавна са приключили, човек трябва да 
разчита на себе си, да работи“, убеден е 
Токмакчиев. И подчертава, че в исто-
рията винаги е имало проблеми, които 
човечеството е решавало с променлив 
успех. Но винаги е вървяло напред и 
това е най-важното.

„Най-хубавото е, че успяхме да се 
съхраним. Едно от най-важните неща по 
време на т.нар. преход е 

възможността да се 
самосъхарниш като 

чувствителност 
като личност“, смята Токмакчиев. И на-
бляга, че не обича думата преход.

„От едно изключително фалшиво и 
безсмислено общество, наречено со-
циализъм, решихме да правим преход. 
Това не е преход, ние трябваше да се 
нормализираме, да започнем да живеем 
като другите нормални хора. Но това е 
много трудно – от една абсурдна атмос-
фера като социализма, в която съм жи-
вял 27-28 години, да се нормализираш“, 
разсъждава Токмакчиев от гледната 
точка на собствения си житейски опит.

За разлика от мнозина свои колеги 
актьорът не държи да бъде винаги в 
светлината на прожекторите.

„Аз не държа на всяка цена да бъда 
оригинален и смешен, важното е онова, 
което правим, да бъде на място, да бъде 
точно. В живота не държа да съм център 
на внимание на всяка цена, сцената е 
едно, животът е друго“, изтъква Токмак-

чиев. Поради тази причина информа-
цията за неговия живот извън сцената е 
оскъдна. Токмакчиев е горд млад дядо 
на Сесилия и Лусиян. И двете деца са 
родени в Барселона, където дъщеря 
му Таня учи втората си магистратура 
– продуцентство. Сесилия вече знае 
български, докато по-малкият Лусиян 
тепърва го учи. Зетят на Токмакчиев е 
холандец, като семейството успява да 
се вижда често, тъй като всички много 
пътуват. Младото семейство харесва 
България, но за тях мащабите вече са 
други. Те трудно се задържат на едно 
място и говорят по 3-4 езика. Няколко 
езика говори и Сесилия, която расте в 
мултикултурна среда. Детето вече има 
приятели и в София, а дядото, който е 
запален планинар, скиор и ловджия, 
вече я е водил из красивите български 
планини.

Тончо Токмакчиев е роден в Бургас 
през 1963 г. Син е на известния ху-
дожник Ненко Токмакчиев. Завършва 
актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кр. 
Сарафов” в класа на Николина Геор-

гиева. Работил е в Бургаския куклен 
театър. От 1992 г. е член на трупата на 
първи частен театър „Ла страда” и шоу 
спектакъла „Улицата”. От 1990 г. участва 
в студентското предаване „Ку-ку”, по-
късно „Каналето”. От 2007 г. е в основния 
актьорски състав на „Шоуто на Канала” 
по БНТ. Участва в десетки тв и театрални 
постановки и като успешен актьор не 
спира да поема нови роли и професио-
нални предизвикателства.

От няколко години Токмакчиев обаче 
има бизнес -  занимава се с производ-
ство на розово масло. Бизнесът е успе-
шен и Токмакчиев се шегува, че всеки 
иска да го купи, включително арабски 
шейхове и китайски милионери. Той е 
влизал в ролята на Бай Ганьо и призна-
ва, че опитът в бизнеса му е помогнал 

да разбере логиката 
на този култов 

български герой
Според Токмакчиев обаче агресив-

ният простак си е световен проблем, не 
само български. В момента заедно със 
своите колеги комици Георги Мамалев и 
Камен Воденичаров правят комедийния 
спектакъл „Майсторите на комедията“. 
Тончо Токмакчиев го определя като 
„един приятен и забавен преглед на 
нашия живот“ и казва, че е много важно 
да правиш нещата с хора, с които имате 
еднакъв вкус и еднакви критерии. 

Токмакчиев е граждански активен 
човек и с гордост заявява, че винаги е 
гласувал. И изтъква, че най-успешният 
президент на САЩ е Роналд Рейгън, кой-
то  е актьор и заедно с папа Йоан-Павел 
II е разбил комунизма. Според актьора 
сега живеем в прекрасно време – това 
на ЕС, и той се чувства щастлив, докато 
по времето, когато България беше част 
от блока на СССР, не е бил щастлив. Мно-
зина български политици са му били 
сърдити през годините заради един или 
друг скеч.

Токмакчиев е запален тенисист и дори 
е посланик на тенис тенис турнира от 
категория ATP 250 Sofi a Open. За него 
тенисът е емоция, страст и адреналин, 
поднесени с финес и добро възпитание. 
Освен това тази красива комбинация от 
физическа издържливост, желязна пси-
хика, интелект и рицарско отношение 
към опонента е един от малкото спор-
тове, които все още могат да се гледат с 
цялото семейство. Както е известно, Ток-
макчиев е един от най-верните фенове 
на ЦСКА.

Токмакчиев е убеден, че в живота 
има по-силна драматургия, отколкото 
в истинския театър. Той обаче търси и 
успява да намери баланса.

Известният актьор върти успешен бизнес 
и е запален по тениса и планините

ЛИЛИЯ ГЮРОВА
lilia@bg-voice.com

С Георги Мамалев и Камен Воденичаров в „Майсторите на комедията“

� 27 септември, петък –  Монреал
� 28 септември, събота – Торонто
� 29 септември, неделя – Атланта
� 5 октомври, събота – Сан Франциско
� 6 октомври, неделя –  Бостън
� 9 октомври, сряда – Лас Вегас
� 11 октомври, петък – Сиатъл
� 12 октомври, събота – Ванкувър
� 13 октомври, неделя – Чикаго

Турнето на „Майсторите 
на комедията“ в Канада 

и САЩ в дати:

Тончо Токмакчиев –
умереният оптимист, 
който избягва 
крайностите
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В
се повече жени създават 
свой собствен бизнес 
и акумулират големи 
богатства. Сп. Forbes обяви 
своето пето издание на 
класацията „Най-богатите 

жени в Америка“, които са спечелили 
парите си сами.

Или иначе казано, това са 80 жени 
предприемачи, които притежават съ-
вкупните 81.3 млрд. долара.

Списъкът обхваща жени на възраст 
от 21 до 92 г., като минималната сума 
за попадане в класацията е 225 млн. 
долара.

Рекордните 25 жени в подреждането 
са милиардери, което е с една повече 
от преди година.

Близо половината, 
или 38 от тях, живеят 

в Калифорния
Следвани от 9, които смятат Ню Йорк 

за свой дом. Общо 19 от жените са ро-
дени извън САЩ, в страни от Барбадос 
до Бирма.

За втора поредна година начело в 
класацията е Даян Хендрикс, която 
основава компанията за покриви ABC 
Supply заедно с покойния си съпруг 
Кенет. Тя вече притежава 7 млрд. дола-
ра, което е с 2.1 млрд. долара повече 
отпреди 12 месеца.

Мег Уитман, ръководила eBay от 1998 
до 2008 г. и впоследствие главен изпъл-
нителен директор на Hewlett-Packard 
(2011-2015 г.), заема втората позиция с 
3.8 млрд. долара. Днес Уитман е главен 
изпълнителен директор на видео стар-
тъпа Quibi.

Третата позиция е за Мариан Илич 
(4.3 млрд. долара), която е съосновател 
заедно с покойния си съпруг на вери-
гата за пици Little Caesars Pizza през 
далечната 1959 г. Днес Илич притежава 
3.7 млрд. долара.

Топ 5 на класацията се допълва от 
Джуди Фокнър, чиято компанията 
Epic Systems съхранява медицинска-
та информация на милиони души, 

както и Тай Лий от IT supplier SHI. Двете 
разполагат със съответно 3.6 и 3 млрд. 
долара.

„Тази година разширихме списъка на 
жените участници в класацията с около 
1/3. Част от тях имат завиден предпри-
емачески дух, което ги води по пътя 
на успеха”, казва редакторът на Forbes 
Луиса Крол.

„Други пък създадоха уникални 
продукти, а трети използват бизнес 
именията си, за да изведат компаниите 
си до нови висини. Не на последно 
място, има и жени, които използват из-
вестността си, за да създадат брандове, 
които да доминират в отделна индус-
трия“, казва още тя.

Една от новите жени в класацията 
е Серина Уилямс. Тенис звездата от 

САЩ е спечелила 340 млн. долара от 
наградни фондове в своята 24-годишна 
кариера. Наскоро тя реши да създаде 
свой фонд за дялово инвестиране 
Serena Ventures.

Компанията на Уилямс 
планира да инвестира

в бизнеси, създадени от жени и хора от 
различни раси. Сестрите Уилямс имат 
опит в света на бизнеса, тъй като през 

2009 г. купуват миноритарен дял от 
тима от „NFL Маями Долфинс“. Сделката 
направи сестрите първите жени, прите-
жаващи дял от отбор от NFL.

Тазгодишното издание на класацията 
на Forbes включва 16 нови имена, при-
тежаващи съвкупните 5.5 млрд. долара. 
По-впечатляващите от тях са Йънг 
Сон, която е основател на софтуерната 
компания Vlocity. Тя притежава 840 млн. 
долара и се нарежда на 30-а позиция в 
подреждането.

Друга от известните звезди е Риана, 
която попада под номер 37 и разполага 
със състояние от 600 млн. долара.

Американската актриса и тв водеща 
Елън Дедженеръс попада в класацията 
на 63-та позиция с нейните 330 млн. 
долара, а актрисата Рийз Уидърспуун 
заема 77-а позиция с 240 млн. долара.

80 жени притежават 
81 млрд. долара

Ето кои са най-големите богаташки в Америка

Даян Хендрикс

Серина Уилямс

Мег Уитман

Мариан Илич

Джуди Фокнър
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И
нтернет е железопът-
ната мрежа на нашето 
време – насъщна част от 
обществената инфра-
структура, около която 
се върти голяма част от 

световните търговия и комуникации. 
Компаниите, които доминират интернет 
обаче, са частни организации, преслед-
ващи печалба. И като железопътните 
компании от миналото те представля-
ват монополен проблем.

Министерството на правосъдието и 
Федералната комисия по търговия в 
САЩ наскоро си поделиха отговорност-
та за разследването на технологичните 
компании, включително

Google, Amazon, 
Facebook и Apple

Истинските действия трябва да бъдат 
предприети обаче в Правната комисия 
към Камарата на представителите в 
Конгреса, която обяви свое разследва-
не относно това дали антитръстовите 
правила трябва да еволюират, за да 
посрещнат предизвикателството за 
обуздаването на технологичните компа-
нии. Според запознати през следващата 
около година и половина Комисията ще 
проведе изслушвания на много високо-
поставени технологични лидери, както 
и на техни конкуренти, които казват, че 
са били смазани от тях.

Докато проучват въпроса, регулато-
рите могат да отворят краткия и изне-
надващо лесен за четене том от 1878 г. 
„Железопътни линии: произход и про-
блеми” на Чарлз Франсис Адамс, бивш 
ръководител в жп сектора, а после и 
регулатор, който описва възхода на жп 
линиите в Европа и САЩ и борбата да 
се принудят да служат на обществото, 

вместо на шепа индустриалци от XIX 
век. В глава, озаглавена „Проблемът с 
жп линиите”, Адамс пише: „С развитието 
на събитията става очевидно, че зако-
ните на търговията действат несъвър-
шено по отношение регулирането на 
тези модерни магистрали и ползата, 
която извличат онези, които ги прите-
жават и монополизират.”

Може да променим заглавието на 
тази глава на „Проблемът с интернет” и 
да получим добро обобщение на това 
къде сме в момента. Amazon владее 
повече от една трета от онлайн търго-
вията на дребно в САЩ. Google пред-
ставлява 88% от пазара на интернет 
търсачките в САЩ (95% при мобилното 
търсене). Две трети от американците са 
във Facebook, която, след като придо-
би Instagram и WhatsApp, притежава 4 
от топ 8 социални медии. Всички тези 
компании, както и Apple (първата ком-
пания в света, достигнала стойност от 
1 трлн. долара), попаднаха под обстрел 
заради това, че използват огромните 
си екосистеми, за да дадат предимство 
на собствените си продукти и услуги, 
държейки конкурентите извън своите 
мрежи.

Проблемът за регулаторите в САЩ е, 

че след 70-те за законодателството е 
трудно да спечели антитръстово дело, 
освен ако не се докаже, че потреби-
телските цени са се повишили заради 
монополно положение – нещо, което е 
много трудно при платформи, които из-
вършват неясни бартери (вашите данни 
срещу тяхната „безплатна” услуга). В 
резултат

дигиталните монополисти 
продължават да растат

Нещата обаче може би се променят. 
Ново изследване на Лина Кан, експерт, 
който работи за подкомисия по анти-
тръстово, търговско и административ-
но право към Конгреса, прави директни 
сравнения между жп проблема и този 
с дигиталните монополи. Тя заключава, 
че имаме нужда от разделяне на плат-
формите от търговията, за да създадем 
по-справедлива и конкурентна цифро-
ва среда.

Идеята се подкрепя и от други, вклю-
чително от сенатора от Масачузетс и 
кандидат президент от Демократическа-
та партия Елизабет Уорън. Тя също срав-
нява големите технологични компании с 
железопътните от миналото, като вярва, 
че на фирми с над 25 млрд. долара 

глобални приходи годишно 
не трябва да се разрешава 
да притежават платформа, в 
която да бъдат и участник.

Това напомня разделя-
нето, наложено на железо-
пътните компании, което 
е целяло да предотврати 
създаването от тяхна страна 
на пазар и същевремен-
ното доминиране на него. 
През 1900 г. например шест 
американски жп компании 

са притежавали или контролирали 90% 
от пазара на антрацитни въглища, което 
е довело до високи цени за купувачите 
и огромни печалби за жп компаниите, 
като, разбира се, е било трудно за неза-
висимите въглищни фирми да превоз-
ват товари по жп мрежата.

Проблемът в крайна сметка е бил 
решен чрез клауза, която е разделила 
платформите от търговията. Този вид 
разделяне е намерилo приложение и в 
други сектори като банкирането, като е 
предотвратило банковите холдинги от 
конкуриране със собствените им клиен-
ти в различни области.

Очевидно е, че трябва да се приложат 
същите стандарти към днешните цифро-
ви гиганти, макар да е сигурно, че те ще 
впрегнат всичките си лобистки мускули, 
за да го осуетят в идните месеци. Както 
Адамс е изтъкнал през XIX век, „пробле-
мът със сливането, който е в основата на 
железопътния проблем, е отишъл толко-
ва далече, че скоро жп компаниите ще 
управляват държавата, ако тя не успее 
да ги контролира”. Борбата за регулаци-
ята на големите технологични компании 
ще ни каже много за това дали индус-
триалните титани на нашето време вече 
не контролират политическата система.

Цифровите гиганти 
трябва да бъдат обуздани
Така както са били регулирани жп компаниите в миналото
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Емоджитата водят 
до повече секс

П
отребителите, които 
използват емоджита в съоб-
щенията си, правят повече 
секс от останалите, устано-

виха две американски проучвания.
Над странната връзка между 

емоджита и секс работили екипи от 
института „Кинси“ от университета 
в Индиана и от Лейк Форест колидж 
в Илинойс. Учените със сигурност 
установили, че хората, използващи 
редовно емоджите и емотикони, се 
впускат по-често в сексуално общу-
ване от останалите. Били изследвани 
над 5300 незадомени американци 
на възраст между 18 и 84 години. 
Тридесет процента от тях използвали 
емоджита при запознанства. Те се 

оказали с по-многобройни сексуални 
завоевания.

При второто проучване, обхванало 
275 души на възраст между 18 и 71 
години, било констатирано, че тези 
от тях, които използвали емоджита 
в общуването си, имали по-добър 
успех при запознанствата си с в 
специализирани сайтове. Според 
учените хората, прибягващи до 
споменатите символи, са по-уверени 
в себе си и по-забавни. Това ги прави 
по-успешни в очите на потенциалния 
партньор. 

Емоджитата говорят за младежки 
дух, а той често е считан като пред-
почитано качество при избора на 
сексуален обект.

С
ветовната здравна орга-
низация (СЗО) съобщи, 
че нивата на микропласт-
масата в питейната вода 
не изглеждат рискови, но 
изследванията по въпро-

са са откъслечни, съобщиха световните 
информационни агенции.

В първия си доклад за микропласт-
масата в питейната вода СЗО посочва, 
че миниатюрните частици пластмаса са 
навсякъде в околната среда”, включи-
телно и в питейната вода – и в чешмяна, 
и в бутилирана.

„Това, че ги поглъщаме, не означава, 
че са рискови за човешкото здраве” 
– каза Брус Гордън, координатор в 
СЗО по водата, санитарните условия и 
хигиената.

Под микропластмаса 
се разбират частици, 

по-малки от 5 мм 
Опасенията за здравето са, когато 

те са съвсем миниатюрни. Повечето са 
диаметър, по-голям от 150 микрометра, 

и се изхвърлят от тялото.
Гордън призна обаче, че наличните 

данни са малко и са необходими още 
изследвания. Той призова и за общи 
усилия за намаляване на замърсява-
нето с пластмаса. В доклада на СЗО се 
посочва, че хората десетилетия несъз-
нателно са поглъщали микропластмаса 
и други частици, които са в околната 
среда, без да има признак това да е 
нанесло някаква вреда.

Дори замърсяването на околната 
среда с пластмаса да бъде прекратено, 

микропластмасата в нея ще се уве-
личава, защото големите парчета ще 
се разбиват на все по-малки, изтъкна 
Андрю Мейс от университета на Източ-
на Англия, който не е сред авторите 
на доклада. Той отбеляза, че този вид 
материали са 

особено вредни за 
малките организми

Според СЗО много по-важен про-
блем от пластмасата е замърсяването 
на водата с микроби, което причинява 

500 000 смъртни случая от диария в 
света годишно. Важно е също да бъде 
установено въздействието на хими-
ческите добавки от микрочастиците, 
когато влизат в храносмилателната 
система.

Замърсяването с пластмаса е толкова 
голямо, че според изследване на Све-
товния фонд за дивата природа човек 
може да поглъща по 5 г седмично – 
колкото една кредитна карта. Най-го-
лям източник според това изследване е 
водата, както и морските дарове.

Микропластмасата 
във водата
не е вредна
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З
а офис служителите често 
е трудно да поддържат до-
бра форма и здравословно 
тегло. Място за паника 
обаче няма – отслабва-
нето е постижимо дори 

на работното място с леки промени в 
трудовото всекидневие.

Ето няколко съвета за отслабване на 
бюро:

Трябва да се прекарва

повече време в 
изправено положение

Всеки, който работи в офис, трябва 
да не прекалява с прекарването на 
деня в седнало положение. По въз-
можност да се инвестира в „изправено 
бюро”. Ако работата не го позволява, 
трябва да ставате по-често и да прави-
те разходки, за да поддържате физиче-
ската си активност.

Човек изгаря средно 2,6 калории 
за минута в седнало положение и 3,3 
калории в изправено. Това означава, 
че ако всеки прекара четири часа на 
ден прав, ще изгори допълнителни 168 
калории.

Препоръчително е да се приготвя 
домашна храна, вместо да се залага 
на готови, изобилстващи от сол. Така 
отпадат тревогите за дебнещите от го-

товите продукти заплахи за здравето, а 
и се спестяват пари. За всеки, на когото 
му липсва вдъхновение за приготвяне 
на храна, интернет изобилства от идеи 
за здравословни рецепти.

Добре е да се заложи на

полезни продукти между 
основните хранения

След като вече е решен въпросът с 
обяда в службата, е хубаво продуктите, 
с които ще се залъгва гладът между 
храненията, да са добре подбрани. 
Вместо да се тършува из офиса за 
бисквити, е добре да има запаси от на-
рязани зеленчуци или пресни плодове. 
Допустимо е да се ядат и нискокало-
рични пуканки или неосолени ядки.

Има вариант да се правят и упражне-

ния на бюро. Ако в ранния следобед се 
появи умора, тя би могла да се пребо-
ри с упражнения, вместо с подсладено 
кафе или солена закуска. 

Такива са т.нар. 
изометрични упражнения 
– напрягане на различни части на 
тялото за 10 секунди. Редовното им 
правене помага за изгарянето на из-
лишни калории.

Зеленият чай е много полезен в 
такива случаи. Дори 1 чаша зелен 
чай дневно допринася за изгарянето 
на мазнините. Напитката съдържа 
флавоноиди и мощни антиоксиданти, 
известни като катехини, които ускоря-

ват метаболизма.
Хубаво е движението да бъде кол-

кото е възможно повече. Вместо да 
се седите неподвижно цял ден, може 
например да се потропва с крака или 
да се въртите на стола, докато сте 
седнали.

Изследване на специалисти от уни-
верситета на Айова показва, че хората, 
които се движат често, изгарят повече 
калории.

Как да отслабнем, 
докато сме на бюрото?
Препоръчително е повече движение и домашна храна
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Цветовете на лятото: 
2 в 1 – мода и настроение

В
ъзможно ли е начинът, по 
който сме облечени, да по-
влияе на настроението ни? 
Носенето на пъстри дрехи 
наистина е в състояние да 
ни накара да се чувстваме 

по-добре. Това не е просто убеждение, 
а научен факт.

През годините са провеждани 
различни изследвания от организа-
ции като Международната асоциация 
за цветовете, чиято цел е да насърчи 
изследванията във връзка с инкорпо-
рирането и влиянието на цветовете в 
различни области като наука, изкуство, 
дизайн и др. Тези изследвания са се 
опитали да покажат, че например топли 
и светли цветове като жълто, оранжево 

и червено съответстват на положи-
телни емоции и дават енергия, сила и 
жизненост!

Ето пъстрите модни тенденции, които 
могат да имат положително въздейст-
вие върху настроение ни:

Дрехи с 
TIE-DYE ефект

В търсенето на външен вид, зареден 
с настроение, не можем да не запо-
чнем от Tie-Dye, истинска тенденция 

на лятото през 2019 г. Достатъчно е да 
погледнем в социалните мрежи, за да 
осъзнаем, че Tie-Dye е най-горещият 
тренд на сезона.

Както знаете, модата е циклична. 
Всъщност Tie-Dye е се появява на 

модния подиум в края на шейсетте и 
през седемдесетте години. Тази година 
техниката е преработена по модерен 
начин.

Облеклата се характеризират 
с много ярки цветове, искрящи и 

енергични, така че да изглеждат почти 
психеделични. Както се подразбира от 
името, тайната на Tie-Dye техниката се 
крие в две действия, а именно възли и 
боядисване. След потапяне на тъканта 
в цвят обвързването на една или дори 
повече части предотвратява проник-
ването на цветовете в тази област, съз-
давайки уникални и винаги различни 
резултати.

Ако искате да включите към гарде-
роба си Tie-Dye, започнете постепенно 
с носенето на потник или шорти, които 
ще се съчетаят добре с едноцветни 
неутрални дрехи. За лятото Tie-Dye е 
страхотна шарка също така за бански 
костюми, парео и всякакъв тип плажни 
аксесоари.

Тениски със забавни 
надписи

Друг вид дреха, способна да заба-
влява не само носещия я, но и хората 
около него, са тениските със забавни 
надписи.

Тениските с остроумни послания 
са оценявани високо масово, дори и 
най-модерните знаменитости обичат да 
ги носят! Те също така са много лесни 
за комбиниране. Можете мигновено да 
създадете два тоалета, комбинирайки 
тениската с чифт дънки и маратонки – 
за по-небрежен стил, а с пола и токчета 
– за по-изискван и бляскав вид.

Color blocking 
тоалети

Друга тенденция на този сезон, 
винаги супер цветна и забавна, е color 
blocking. Истинският цветен блок се 
постига чрез комбиниране на ярки и 
различни цветове. Веднага правят впе-
чатление, тъй като са смели съчетания, 
които доскоро се смятаха за неприем-
ливи.

Благодарение на ярките цветове 
този вид тоалети е перфектен, за да ви 
вдъхне радост и положителна енергия 
дори и в най-тежкия ден.

При класическия color blocking се 
комибинират наситени цветове като 
жълто с лилаво, червено със зелено, си-
ньо с оранжево и т.н. Ако предпочитате 
по-убити и не толкова ярки цветови 
комбинации, фокусирайте се върху цве-
тове като зелено и синьо или червено и 
оранжево.

Няколко идеи как с дрехи можем да 
задвижим положителните емоции
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� � ☺
Пътувал един намусен и намръщен 

мъж в автобуса и си мислел:
„ Животът – скапан, жената – смотана, 

хората – изроди…”
А зад гърба му ангелче с тефтер си 

записвало:
„ Скапан живот, жена-смотана, хора-

изроди…Странно, все едно и също. Ех, 
няма значение – щом поръчва, трябва 
да изпълнявам.“

� � ☺
- Скъпи, на съседката някой й пода-

рил много хубава чанта! Маркова! Ще 
ми купиш ли същата?

- Ми тя беше последната....

� � ☺
- Бабо, дядо, трябва да поговорим...
- Какви баба и дядо - ние сме майка ти 

и баща ти!
- Знам, само ви подготвям за разго-

вора...

� � ☺
Вчера се напих като прасе и чумата ме 

чакаше с точилката.

� � ☺
Откакто си купих нов матрак „Дор-

мео”, гърбът вече ме боли съвсем 
равномерно...

� � ☺
- Поне веднъж ме покани с теб на 

почивка!
- Със семейни не ходя на курорт.
- Та аз съм мъжът ти.
- Никакви изключения!

� � ☺
В съда:
- Не можехте ли да решите този спор 

без съд?
- Господин съдия, ние точно това 

правехме, но дойде полицията и ни 
разтърва…

� � ☺
Ако знаех, че си толкова беден няма-

ше да се омъжа за теб!
- Ами аз ти казвах, че ти си ми всичко, 

ама ти ме мислеше за романтик...

� � ☺
Психиатър към медицинската сестра:
- Просто казвай: „Много сме заети”, 

стига си повтаряла: „Тук е нек’ва лудница 
просто!”

� � ☺
- Скъпа, заши ли копчето на ризата 

ми?
- Не можах да намеря копче и заших 

дупката.

� � ☺
В магазина за килими:
- Имате ли нещо по-здраво за детска 

стая?
- Колко деца имате?
- Пет.
- Тогава асфалтирайте!

� � ☺
- Докторе, какво да правя? Спя с чуж-

ди жени, а мъжете им ме бият?
- Отидете в армията, може добре да ви 

се отрази! След няколко месеца.
- Благодаря, докторе. Много добър 

съвет ми дадохте!
- Повече не спите ли с чужди жени?
- Спя и още как! Обаче се обличам за 

45 секунди!

� � ☺
При лекаря:
- Колко сексуални партньори сте 

имали?
- Трима... А, не сетих - се за още един 

случай... Така че осем!

� � ☺
- Скъпа, колко силно искаш да ти 

направя кафето?
- Колкото е силна любовта ти.
- Значи така, без вода ще си го дъв-

чеш...

� � ☺
- Изглеждаш много уморен?
- Така е на морето. Всеки ден ходих 

пеша до плажа!
- Къде беше отседнал?
- Близо до Търговище.

� � ☺
Ако жената се сърди, децата повръ-

щат, а разходът е 200 лв. на ден - най-ве-
роятно си на море...

� � ☺
Какво правиш?
- Ям шоколад в леглото.
- А какво ще направиш, ако и аз дойда 

в леглото?
- Ще скрия шоколада!

� � ☺
- Сине, къде я намери тая мома бе?
- Под фара на Царево, тате.
- Не светеше ли тоя фар, бе татевото?!?

� � ☺
Казах снощи на жената, че ще изкара 

най-горещата нощ в живота си и бааам! - 
изключих климатика!!!!

� � ☺
В бюрото по труда:
- Професия?

- Ловец на вампири.
- Ама вампири не 

съществуват!
- Знам. Нали затова 

съм безработен.

� � ☺
На една жена й се паднала 

възможност да прегледа теле-
фона на съпруга си. В списъка с 
контакти намерила три номера, 
записани като „Най-нежното до-
косване”, „Сладки сълзи” и „Дамата 
от мечтите ми”.

Жената много се ядосала и от 
ревност започнала да звъни на тези 
номера, за да разберете кой е скрит 
под тези романтични имена.

Оказало се, че „Нежно докосване” 
- това е номерът на неговата майка,  
„Сладки сълзи” - номерът на сестра му. 
И когато тя се обадила на номера „Да-
мата на мечтите ми”, звъннал нейният 
телефон. Жената избухнала в сълзи на 
разкаяние, защо несправедливо изре-
внувала мъжа си, после взела всичките 
си пари и му ги дала. Когато казала на 
майка му за номерата в телефона, тя му 
купила златен часовник. Когато сестра 
му разбрала, тя подарила на брат 
си мотоциклет. Съпругът бил много 
изненадан от това отношение, дори 
малко се просълзил. И тогава сложил 
часовника си, яхнал мотора и отишъл 
да чука „Генко Електричаря”.

� � ☺
Баща и син, фермери от отдалечена 

провинция, дошли в столичен тър-
говски център. Удивени това, което 
виждат, те застинали в тих екстаз пред 
блестящите сребърни врати на един 
асансьор, които се отварят и затварят 
автоматично.

- Тате, к’ой туй нещо? - попитало 
момчето баща си.

Бащата, който никога не бил виждал 
асансьор в живота си, объркан, само 
свил рамене и изсумтял. В този момент 
една много пълна жена в инвалидна 
количка дошла до асансьора и натисна-
ла бутона. След няколко секунди врати-

те се отварили, тя влязла в асансьора, 
вратите се затворили и тя изчезнала... 
Бащата и синът с виснали ченета гледат 
как номерата отгоре светват във възхо-
дящ ред и след кратка пауза цифрите 
започват да намаляват надолу. Когато 
асансьорът стига до етажа, вратите се 
отварят и от него излиза изключително 
красива, висока, руса и много привле-
кателна жена. След като изгубва дар 
слово за няколко минути и пропуска 
поредица сърдечни удари, таткото 
сръгва сина си и без да откъсне очи от 
русата, изхриптява:

- Ей, сине, бягай, намери майка си и 
веднага я довлечи тука... бързо...

� � ☺
- Обичам сините ти очи.
 - Ама те са зелени.
 - Прай са още малко на интересна...

� � ☺
Пияна жена се прибира вкъщи и от 

прага вдига скандал:
- Виж го ти, гадината! Аз цяла вечер 

го търся по барове и кръчми, а той 
кротко стои в кухнята и си мие чинии...

� � ☺
- Заедно сме вече десет години... 

Няма ли да се женим? 
- Няма кой да ни вземе вече....

� � ☺
Седя си в колата и мълча. Катаджията 

зяпа в документите за 16-и път и мълчи. 
По едно време не издържа и ми вика:

- И кво предлагаш да правим сега?
Отвръщам:
- Ами ако искаш - да се оженим...

� � ☺
- Защо се оглеждаш и от двете страни 

- не виждаш ли, че улицата е еднопо-
сочна?

- Пич, това е България - поглеждам и 
нагоре...

� � ☺
Жените искат да бъдат обичани като 

по филмите. Те и мъжете искат същото, 
само дето филмите са различни...

� � ☺
Баба към внучето:
- Чедо, кажи ми къде се изписват 

килограмите?
- Бабо, я слизай веднага от таблета!

� � ☺
Госпожата:
- Иванчо, ако ми кажеш 10 африкан-

ски животни, няма да те изпитвам до 
края на срока!

Иванчо мислил, мислил и накрая 
казал:

- 6 слона и 4 лъва.

- Госпожо 

вицепремиер, 

дойде един 

имейл.
- Да влезе.

Виц в снимка
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ЕКСПРЕСНИ  
кифлички

ХЛЕБЧЕТА 
без месене

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Лято, Абордаж, Колоиди Домофон, Абу, Спартак Корифей, 
„Анар”, Пери Низ, Смит (Уил), Пора, Фта Чак, Бебе, Боза, Наем Вар, Беда, 
Моне (Клод), Бакла Вираж, Калгари, Бостан Завал, Наряд, Жена Робиньо, 
Жак, Дере, Вид Рола, Въси, Бани Агне, Село, Винт, Китен „Неда”, Горнило, 
Канара Турист, Елена, Бунт Перу, Инч, Зулу, Нит Сап, Напа, Пакт, Гира Мед, 
Круз (Том), Кипу, Чакал Гитер, „Ел”, КАРО, Вена Цирк, Зар, Севт, Леш Кабиле, 
Намек, Щорм Зима, Теляк, Диабет Жага, Пита, Воал, Ксара Русо (Жан Жак), 
Диня, Арго Гаргара, Виза, Жал АПА, Коки, Телескоп Драга, Дукато, Кук 
(Джеймс), Ери Иран, Елин, Квота, Лек Флота, Палячо, Вариола  

ОТВЕСНО: Дядо, Авизо, Гну, Амилаза, Април Тор, Карабинер, Пет, Бигор, 
АРО Домин, Рави, Едип, Децима, Гагат Офис, Жанр, Асен, Рила, Рапана 
Кафез, Льос, Трак, Ре, Пура Бой, Бек, Олег, Упрек, Тиса, Деп (Джони) Вон, 
Седан, Алое, Аул, Нето, Кула Амбалаж, Орли, Зала, Вокил Здание, Град, 
Нено, Бамя, Диканя Абат, Маяк, Винч, Реквизит Ажур, Борд, Вила, Пик, 
Она, Око Пони, Дъно, Запас, Вая Експозе, Жест, Букурещ, Жеков (Андрей) 
Опера, Бери (Холи), Култ, Овод, Валута Елара, Боне, Кану, Трик, Лекар 
Ори („Граф Ори”), НАСА, Бинт, Гав, Маса Щит, Факт, Вата, Никел, Барикело 
(Рубенс) Дантела, Инервиране, Ерг, Орел Вик, Аман, Дина, Талаш, Тао, 
Пика 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ

Активирайте маята с топлата вода 
и захарта. Смесете брашното и 
солта и направете кладенче - в 

него добавете прясното мляко, масло-
то и маята.

Разбъркайте добре. Прибавете 
сиренето, изварата и кашкавала. Раз-
бъркайте добре.

(В плънката по желание може да 
добавите и нарязани маслини.)

Тестото трябва да е като кексово. 
Покрийте с хавлия и оставете на 
топло за 30 минути, докато удвои 
обема си.

Намаслете форми за мъфини - 
можете ад използвате и хартийки за 
мъфини. Във всяко гнездо поставете 
по 2 с.л. от сместа.

Печете в предварително загрята 
фурна на 180 градуса 15 минути - до 
златисто.

Извадете и напръскайте хлебчетата 
със студена вода.

Продукти
»  500 г пресято брашно;
» 1 кубче мая;
» 150 мл топла вода;
» 125 г разтопено масло;
» щипка захар;
» щипка сол;
» 2 яйца;
» 200 мл топло прясно мляко;
» 200 г натрошено сирене;
» 100 г извара;
» 50 г настърган кашкавал.

Активирайте маята със захарта и 
малко топла вода. Смесете браш-
ното и солта и направете кладенче. 

Сипете там топлото прясно мляко, яйцата, 
разтопеното масло и маята и замесете 
меко тесто.

Разделете на 4 части и от всяка разточе-
те кора. Нарежете на 8 триъгълника. Сло-
жете плънка по желание - извара, сирене, 
шоколад или сладко - и завийте. Готовите 
кифлички сложете в намазнена тава и 
оставете на топло да удвоят обема си.

Загрейте до 180 градуса фурната.
Разбийте жълтъка и намажете готовите 

кифлички. Поръсете с маково или суса-
мено семе или само със захар. Печете 25 
минути до зачервяване.

Продукти
»  4 яйца;
»  200 г разтопено масло;
»  3 с.л. прясно мляко;
»  1 с.л. захар;
»  2 кубчета мая;
»  2 щипки сол;
»  1,500 г пресято брашно;
»  1 жълтък за намазване;
»  захар или маково или сусаме-

но семе за поръсване.

Да ви е сладко!  
Цвети
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ОВЕН
Време, подхо-
дящо за смяна 
на работа или 
жилище, както 
и за обръщане 
внимание на 
здравето. В лю-
бовта ще имате 
късмет. Ако сте 

заети, ще имате възможност да изживе-
ете приятни мигове, а ако сте свободни, 
е много вероятно да се влюбите. В ра-
ботата - сблъсък с властимащи фигури, 
от които ще излезете дипломатично.

ТЕЛЕЦ
Харизматични и 
привлекателни 
за околните. 
Възможно е да 
получите инте-
ресни обажда-
ния, съобщения 
или посещения 
от хора, които 

силно ви вълнуват. В професионален 
план нещата ви се получават с лекота. 
Ще бъдете забелязани от важни за вас 
хора и ще получите дългоочаквана 
подкрепа или съвет. Финансово ще се 
чувствате стабилни.

БЛИЗНАЦИ
Ангажименти 
в семейство-
то. Може да 
предприемете 
подобрения във 
и покрай дома 
си, да си взе-
мете домашен 
любимец или 

да си смените жилището. В любовта ви 
очакват разясняващи разговори, които 
да се окажат решаващи за връзката ви. 
Бъдете предпазливи при харченето и 
подписването на договори, има риск да 
бъдете подведени.

РАК
В работата не 
е изключено 
да имате смяна 
в колектива. 
Ще успеете да 
демонстрирате 
талантите и 
уменията си 
пред останали-

те, очаквайте признание от важни хора. 
Много сте продуктивни и ангажирани. 
Не пренебрегвайте любимия човек 
или семейството си заради прекалени 
служебни ангажименти.

ЛЪВ
Очаква се 
напредък и 
възможност да 
се изкачите по 
професионал-
ната стълбица. 
Периодът е 
подходящ за 
започване 

на нов спорт или диета, както и за 
правене на изследвания и процедури. 
Не е изключено обвързаните от вас да 
задълбочат отношенията с любимия, 
докато свободните ги чакат романтич-
ни изживявания.

ДЕВА
Ще намерите 
своя неповторим 
начин да блесне-
те и ще направи-
те впечатление 
на заобикалящи-
те ви. В любовен 
план отноше-

нията ви ще претърпят положителна 
промяна. Периодът е много подходящ 
за развитие на връзката. В професиона-
лен план - нови възможности и шанс да 
работите по проекти, които ви допадат.

ВЕЗНИ
Мечтателни и 
отнесени. Ще 
се влюбите 
и ще имате 
желание да 
се отдадете 
на удоволст-
вия. Очакват 
се известни 

разочарования от страна на приятели. 
Внимавайте на кого какво споделяте. 
Ще се засягате от най-малките комента-
ри и забележки и за да избегнете неже-
лани конфликти, е добре да обмисляте 
ситуациите, преди да реагирате.

СКОРПИОН
Мобилизирате 
се и се спра-
вяте успешно 
със задачите. 
Възможно е да 
полагате нови 
основи и да сте 
доста активни. 
Усилията ви ще 

бъдат възнаградени. Не е изключено 
да ви хрумне идея как да осъществите 
своя отдавнашна мечта. В любовен план 
- интересни възможности за флиртове 
и закачки.

СТРЕЛЕЦ
Вие сте във 
вихъра си. Ще 
имате много 
работа, но ще 
я вършите с 
лекота, пре-
одолявайки 
всички пречки. 
Очаквайте 

интересни нови предложения, свърза-
ни с професионалната ви реализация. 
В интимен план ще сте изключително 
активни. Ако сте заети, партньорството 
ви ще процъфтява, а ако сте свободни, 
очакват ви флиртове.

КОЗИРОГ
Признание на 
професионал-
ното поприще. 
Много е вероят-
но да сте напъл-
но отдадени на 
романтиката и 
да ви е трудно 
да се концен-

трирате. Ако сте свободни, е възмож-
но да се влюбите и да имате много 
интензивни изживявания в любовен 
план. Периодът е подходящ за пътува-
ния в чужбина или активно общуване с 
чужденци.

ВОДОЛЕЙ
Финансови 
колебания. За-
висите от чужди 
ресурси или 
наследствени 
дела. Внима-
вайте за какво 
харчите и песте-
те. Склонни сте 

да приемате обикновените житейски 
ситуации на живот и смърт - излишно 
драматизирате. Конфликти за несъ-
ществени неща - намерете позитивен 
отдушник за силните чувства, които ви 
завладяват, оставете си време за хоби.

РИБИ
Силно съ-
средоточени 
върху личните 
и интимните си 
партньорства. 
Ще имате анга-
жименти покрай 
близък човек. 
В работата се 

очаква да успявате доста добре да 
отстоявате себе си, да подписвате нови 
договори, да сключвате важни сделки 
и да покорявате върхове на професио-
налното поприще.

Астрологична прогноза 
28 август - 3 септември 2019 г.
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Звездите, 
които 
прекаляват
с Instagram
и Twitter

I
nstagram и Twitter са двата най-лесни начина 
хората да са информирани какво точно се случва с 
любимите им знаменитости.

Скорошно проучване на компанията определи 
най-активните звезди в тези две социални мрежи.

Кои са те и колко често посягат към Instagram и 
Twitter? На местата от 11 до 25 срещаме звезди, като 
Дуейн „Скалата” Джонсън, Кайли Дженър, Джижи 
Хадид, Дженифър Лопес, Кортни Кардашиян, Майли 
Сайръс, Риана, Кендъл Дженър, Крис Браун и Конър 
МакГрегър и други не толкова популярни у нас лич-
ности.

Ето кои обаче са най-активните звезди в социалните 
мрежи?

Ким Кардашиан
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 275
� Последователи в Instagram: 139 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 52
� Последователи в Twitter: 61 милиона
� Среден брой туитове на месец: 223

Неймар
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 416
� Последователи в Instagram: 117 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 49
� Последователи в Twitter: 43 милиона
� Среден брой туитове на месец: 368

Карди Би

� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 293
� Последователи в Instagram: 45 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 60
� Последователи в Twitter: 6 милиона
� Среден брой туитове на месец: 233

Кевин Харт
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 358
� Последователи в Instagram: 75 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 62
� Последователи в Twitter: 35 милиона
� Среден брой туитове на месец: 296

Ариана Гранде
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 383
� Последователи в Instagram: 155 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 42
� Последователи в Twitter: 63 милиона
� Среден брой туитове на месец: 342

Ники Минаж
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 408
� Последователи в Instagram: 102 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 80
� Последователи в Twitter: 21 милиона
� Среден брой туитове на месец: 327

Джъстин Бийбър
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 281
� Последователи в Instagram: 113 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 45
� Последователи в Twitter: 106 милиона
� Среден брой туитове на месец: 237

Клои Кардашиян
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 510
� Последователи в Instagram: 94 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 41
� Последователи в Twitter: 27 милиона
� Среден брой туитове на месец: 468

Зендея
� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 566
� Последователи в Instagram: 56 милиона
� Среден брой публикации в Instagram на месец: 35
� Последователи в Twitter: 15 милиона
� Среден брой туитове на месец: 531

Снуп Дог

� Среден брой постове в двете мрежи на месец: 647
� Последователи в Instagram: 32 милиона
�  Среден брой публикации в Instagram на месец: 

382
� Последователи в Twitter: 18 милиона
� Среден брой туитове на месец: 265

Те имат милиони 
последователи и стотици 
постове месечно Kим Kардашиан
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Л
ионел Меси, Еден Азар, Луис 
Суарес, Диего Коща, Усман 
Дембеле… Марковите игра-
чи на водещите отбори в Ла 
Лига започват новия сезон в 
лазарета. „Десетката” на Бар-

са не изчака дори и една сутрин, за да 
получи контузия – падна още в първия 
си ден на тренировки с Барселона на 
лятното турне в САЩ. Азар – най-обе-
щаващото емоции попълнение на „Реал 
Мадрид“, пропусна първия официален 
мач за сезона на тима на Зинедин Зидан 
срещу „Селта“ във Виго. Коща изгле-
ждаше възобновил старата си дружба с 
гола (стана топ реализатор на „Атлетико 
Мадрид“ в летните контроли), когато 
получи мускулен проблем в последния 
приятелски мач. Суарес и Дембеле 
се върнаха контузени от визитата на 
„Барса“ срещу „Атлетик Билбао“. Жоао 
Феликс приключи с травма дербито с 
„Хетафе“, а във вторник от „Сантиаго 
Бернабеу” обявиха, че Браим Диас има 
бедрен проблем за втори път от начало-
то на лятото – седми контузен от старта 
на подготовката насам при „белите”. 
„Барса“ вече има петима с контузии, а 
„Атлети“ – двама.

Предсезонната 
подготовка прояжда 

мускулите
на футболистите. „Това е период от го-
дината, в който футболистът е изложен 
на много висока вероятност от конту-
зия, тъй като се връща от ваканция и 
рязко преминава от малко към голямо 
натоварване”, обяснява специалистът 
по спортна медицина и известен трав-
матолог Рамон Кугат.

Намесва се и Хуан Мануел Бофа от 
медицинския щаб на „Манчестър Сити“: 
„Всеки един случай е индивидуален, 
трудно е да се обобщава. Има обаче на-
пример играчи, които почиваха много 
малко след мондиала в Русия, а после 
изкараха изнурителен сезон и след това 
направо заминаха за Копа Америка. Ко-
гато към това прибавите и обиколките 
по света за летните турнета… Турнетата 
са по финансови причини днес по-ва-

жни от това да се направи една нормал-
на предсезонна подготовка.”

Заради доброто отношение от страна 
на компанията Revelant „Реал Мадрид“ 
отново отиде в САЩ на лятна обиколка, 
както стори през последните 4 години. 
Старши треньорът Зинедин Зидан избра 
Монреал за начална точка на подготов-
ката по съвет на своя нов кондиционен 
наставник – французина Дюпон, който 
замени италианеца Пинтус. От присти-
гането в Канада на 9 юли до последната 
контрола на 11 август „лос меренгес” 
минаха през осем града: Мадрид, Мон-
реал, Хюстън, Лендоувър, Ню Джърси, 
Мюнхен, Залцбург и Рим. Навъртени на 
полети бяха общо 36 часа и 53 минути, 
за да се изиграят 7 приятелски мача. Съ-
перниците ли? Сред тях бяха „Байерн“ 
(Мюнхен), „Атлетико Мадрид“, „Арсенал“ 
и „Тотнъм“ –

далеч не 
разходка в парка

По пътя бе изгубен Асенсио – на 
практика за целия сезон с тежката 
коленна контузия, а и Азар отпадна за 
пет седмици. 

Преди това паднаха новите попъл-
нения Лука Йович и Ферлан Менди, 
но Зидан, който се наложи да напусне 
лагера в Канада по лични причини, не 
се оплака гласно от наложеното му от 
клуба турне.

Ернесто Валверде – колегата му на 
пейката на вечния съперник „Барсело-
на“ – обаче не можа да сдържи гнева 
си пред медиите: „Турнето е важно за 
клуба във финансов и в социален план, 
но за отбора е много трудно… Много 
километри и играчи, които не тренира-
ха.” „Барса“ и „Мадрид“ вкараха в касите 
си по около 10 млн. евро като компен-
сация за тези грижи.

Подготовката на „лос асулграна” 
започна в базата им на 14 юли. Шест 
дни по-късно те заминаха за Токио, за 

да дадат старт на първата си обикол-
ка, и се върнаха в Барселона за мача 
за трофея „Жоан Гампер”, след което 
поеха на нова експедиция – този път 
към САЩ. В неделя, 11 август, сиреч 5 
дни преди дебюта в новия сезон в Ла 
Лига на гости на „Атлетик Билбао“, се 
завърнаха в столицата на Каталуня. 
Навъртени в полети бяха 48 часа и 46 
минути, във влакове – 3 часа и поло-
вина, и 51 минути в автобус. И се мина 
през три континента за изиграването 
на пет приятелски мача.

Скъсилият ваканцията си Луис 
Суарес можа да тренира само пет дни 
преди турнето из САЩ, при това в 
средата на този период имаше мач за 
трофея „Гампер”.

„Атлетико“ от своя страна започна 
подготовката си първи от претен-
дентите за титлата – на 4 юли. За да 
бъдат избегнати онези над 40 мускул-
ни контузии на момчетата на Диего 
Симеоне от миналия сезон, конди-
ционният треньор Ортега отново 
свърши подготвителната си работа на 

традиционното място – Лос Анхелес де 
Сан Рафаел. На 22 юли отборът пое към 
САЩ и премина също през Мексико и 
Швеция. Навъртени на полети бяха 38 
часа и 31 минути за шест приятелски 
мача. „Атлети“ изгуби Диего Коща по 
средата на турнето, а Жоао Феликс 
усети натрупаната умора в дебюта си в 
Ла Лига и също го споходи травма.

Знаете ли в кой момент 
се трупат най-много 

контузии в Премиър лийг?
По време на зимните празници, когато 
календарът е най-сгъстен.

На своите 32 години Меси изигра 
през миналия сезон общо 62 мача за 
„Барса“ и Аржентина, 33-годишният 
Луис Суарес – 61 за „Барса“ и Уругвай.

Така че в крайна сметка клубовете 
сами избират – парите или здравето 
на своите най-ценни активи, от които 
се очаква да ги изведат до високите по-
ставени спортни цели. Нещо от двете 
трябва да се жертва.

Парите или здравето 
на футболистите

Лионел Меси

Еден Азар

Луис Суарес

Изборът е на големите клубове
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Д
жеф Безос и Бил Гейтс са 
двамата най-богати хора в 
света, като тяхното състоя-
ние се оценява на 119 млрд. 
долара и 107 млрд. долара. 
Централата на Amazon е в 

Сиатъл, докато тази на Microsoft е мал-
ко извън града, а двамата милиардери 
имат имоти в намиращото се наблизо 
малко градче Медина, Вашингтон.

С население от малко над 3000 души, 
Медина е седмото най-богато населено 
място в САЩ, като средната цена на 
жилищата там е 2,77 млн. долара. Сред-
ният доход на домакинствата пък е 186 
464 долара през 2017 г. За сравнение 
средният доход на домакинствата в 
САЩ е 60 336 долара през 2017 г.

Въпреки всичко това

Медина 
свършва парите

Как е възможно мястото, на което 
живеят най-богатите хора в света, да 
няма пари? Проблемът е, че, въпреки 
че стойността на имотите в Медина се 
покачва, доходите в града не нарастват 
със същите темпове.

„Може би е трудно да си представи-
те, че градът няма достатъчно доходи, 
за да поддържа настоящите нива на 
услугите, особено в настоящите иконо-
мически условия. Цените на имотите 
продължават да нарастват, но данъч-
ните приходи на града не следват 
същите темпове”, казват от местната 
управа.

Това е така, защото по закон местните 
власти не могат да увеличават количе-
ството на данъчните приходи с над 1% 
годишно, без жителите да гласуват за 
одобрение на по-голямото увеличение.

Имотният данък в щата Вашингтон е 
съотношение, а не процент, казва фи-
нансовият директор на Медина Джули 
Кетър. В Медина се плащат 7.92925 до-
лара на 1000 долара оценена стойност 
на имота. От тях едва 0.63486 долара 
отиват за Медина, добавя Кетър. Други 
2.42782 долара отиват за местните учи-
лища, 0.12266 долара за пристанището, 
1.21906 долара за окръга, 0.37441 до-
лара за библиотеката, 0.21762 долара 
за спешна медицинска помощ, 0.09660 
за фонд за борба с наводнения, 0.20700 
за транспорт и 2.62992 за щатския 
училищен фонд.

Най-скъпият дом в Медина е оценен 
на 131 239 000 долара от King County 
Assessors, казва Кетър. Този дом се 
смята, че е имението Xanadu 2.0 на Бил 

Гейтс, което има 24 бани и стая с бату-
ти, а данъкът му за 2019 г. е 1 040 627 
долара. От тях 83 318 долара ще отидат 
за град Медина.

Повечето жилища в Медина обаче не 
са толкова скъпи.

Средната цена на имотите 
в града

е малко над 2 млн. долара според 
Кетър. По тази причина през 2019 
г. Медина ще събере едва 2,8 млн. 
долара от имотен данък. Увеличението 
от 1% на тази сума се равнява на още 
28 хил. долара, което не е достатъчно 
за покриването на увеличаващите се 
разходи.

Разходите за противопожарни ус-
луги са се увеличили с близо два пъти 

повече през 2019 г. според местната 
управа.

За да коригира бюджетния недос-
тиг, Медина ще гласува през ноември 
вдигане тавана на имотните данъци, 
за да може да се набират достатъчно 
средства и да бъде продължено насто-
ящото ниво на услугите без значителни 
ограничения.

Предложеното увеличение ще 
вдигне имотния данък с 20 цента на 
1000 оценена стойност, казва Кетър. 
За дом с цена от 2 млн. долара това ще 
бъде 400 долара на година през 2020 г. 
и увеличение от 589 долара на година 
през 2025 г. според Медина. Ако про-
дължи без увеличение на имотния да-
нък, градът ще има бюджетен дефицит 
3,3 млн. долара след няколко години.

Градът на най-богатите 
свършва парите

В Медина, Вашингтон, имоти имат Джеф Безос и Бил Гейтс

Бил Гейтс Джеф Безос

Имението на Бил Гейтс в Медина



1 година опит с Флетбед/Конестога/

сайдкит. Трябва да знае правилата за 

осигуряване на товари, да работи с 

електротен лог бук и да кара ръчни 

скорости 2629609564 №16685

OФИС ПОМОЩНИК, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60120-8131, 

Truck Repair Shop в Elgin IL 60120 тър-

си да назначи full time офис помощ-

ник .Опит не е задължителен.За по-

вече информация 224-238-3802 или 

773-366-5259 №16723

DISPATCHER, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking 
company located in Addison, IL 
is looking for dispatcher with 
experience in auto transport. For 
more information contact Plamen at 
773-470-7088. №16702 

DELIVERY DRIVERS, 

Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим 

шофьор-доставчик за FedEx с люби-

телска книжка в Carol Stream. Запла-

щане: $17-$20 на час. Фирмата оси-

гурява камион и гориво. За контакти: 

702-215-9196 №16688

OVER THE ROAD , 
Цена US$ 0.55, Зипкод 60193, Тър-
сим шофьори със CDL class A за Over 
the Road работа 0.55 цента на миля, 
камиони оборудвани с инвертор, 
хладилник и микровълнова печка.
Плащаме пълни и празни мили, де-
теншън, layover и бонуси за добре 
свършена работа. Работно време 
от Понеделник до Петък или ако 
стоите на пътя няколко седмици ще 
получавате $100 бонус за всеки уик-
енд. 7737414545   №16664 

USD, 

Цена US$ , Зипкод 60641, Full time job 

/ plumber 7088332280 №16663

Chicago + suburbs

OWNER OPERATORS !!!, 

Цена US$  5,000.00, Зипкод 60048, 
Транспортана компания предлага ра-
бота за собственици на камиони! Без 
чакане за товари! Midwest Accounts! 
Strong 24/7 Dispatch! Предимно леки 
товари! Direct Deposit всеки петък! 
Fuel Discounts - up to $0.70 / gal. Ко-
ректно отношение! Обадете се днес! 
847-665-9273 или 847-483-8787 
8476659273 №16726

РАБОТА, 

Цена US$  , Зипкод 60193, Търся шо-
фьор със CDL за съвместна работа, 
понеделник до петък 1200 $ или over 
the road 60 цента на миля. За повече 
информация търсете Зори на теле-
фон (224)659-2356. №16729

DRIVERS WITH CDL, 

Цена US$  , Зипкод 60525, Trucking 
company from Chicago need truck 
drivers with CDL, for dry vans/reefers, 
with clear record. 2407666354 №16731

ТЪРСИ МАЙСТОР, 

Цена US$  , Зипкод 60625, Фирма 
tbtiles llc търси да наэначи майстор 
эа лепене на плочки.опита в областта 
е эадължителен. За повече инфор-
мация и въпроси моля обадете се на 
телефон 224-435-8800 или 773-656-
1757 №16736

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 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

GRAHAM ENTERPRISE IN, 
Цена US$  , Зипкод 60005, CAREER 
OPPORTUNITY- Customer Service 
Representative Position, 800 Elmhurst 
Road, Des Plaines, IL. Competitive Pay, 
Great Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
available. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16704

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

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 
Цена US$  , Зипкод , Предлагаме рабо-
та за шофьор на лимузина - на пълно 
работно време. Много добро запла-
щане. 8476279909 №16705

ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ, 
Цена US$  $17 на час, Зипкод 60007, 
Търся жена за гледане на възраст-
ни хора. Заплащане $17 на час. Не 
е необходим английски език. Теле-
фон за информация: 708-702-0921 
7084156985 №16743 

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$  , Зипкод 60008, предлагам 
работа за почистване на домове да 
разполагате с личен транспорт оп-
ита в почистването не е задължите-
лен телефон за връзка 2244152174 
2244152174 №16745

ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
диспечер с опит в OTR Transportation. 
За повече информация и заплащане- 
773.977.6420 7739776420 №16748

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Търся 
part time детегледачка и домашна 

помощница за две деца 6 годишно 
момче и 6 месечно бебе Lake zurich 
60047 location half day rd and Quentin 
8478345005 №16717

CDL LOCAL ШОФЬОРИ, 
Цена US$  , Зипкод 60131, Търсим CDL 
шофьори с Мин. 18 месеца опит за 
локална работа на O’Hare Airport. Из-
исква се чист driving record и владее-
не на английски език. Full-time пози-
ция - 5 дни в седмицата, 10-12часови 
смени, избор между първа и втора 
смяна. Начално заплащане 20-21$ на 
час. 17737108904 №16721

CDL A DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, с опит 
и чист рекорд. Над 80К/год. Каране и 
почивка- по договаряне. Само за най-
добрите водачи,професионалисти! 
7734128280 №16680

ТЪРСИМ ГОТВАЧ $15/H, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресто-
рант „Avenue BG” търси готвач или 
помощник готвач - part time or full 
time Заплащане от $15 до $18 на час 
- Tel.773.470.5589 - Neli 8479792222 
№16684

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL A, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60056, Диспе-
чер си търси шофьор с опит на флет-
бед за да кара Конестога. Минимум 



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

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка 
транспортна компания набира кон-
трактори за съвместна работа. За 
информация търсете Зори 224-659-
2356. №16661

GRAHAM ENTERPRISE., 
Цена US$ , Зипкод 60005, Graham 
Enterprise, Inc - CAREER OPPORTUNITY 
- Customer Service Representative 
Positions, 800 S Elmhurst Road, Des 
Plaines, IL. Competitive Pay, Great 
Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
availabie. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16689

AUTO MECHANIC, 
Цена US$ , Зипкод 60712, BEE ZEE 
Collision & Repair in Lincolnwood, 
IL now hiring skilled auto mechanic, 
skilled body man, and skilled 
automotive painter. Tel for info: 847-
812-0114 ask for Alex 8478120114 
№16724 

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
№16634

ОФИС АСИСТЕНТКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 
Truck Repair намиращ се в Elgin IL 
,търси да назначи офис помощнич-
ка на пълен работен ден .Позиция-
та изисква владеене на английски 
език,умения за обслужване на клиен-
ти и компютърна грамотност.За по-
вече информация обадете се на тел 
224-238-3802 №16618

ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ , Зипкод 60517, Малка 
транспортна компания търси шо-
фьор на камион /looking for truck 
driver/. Опит минимум 2 години, чист 
рекорд. Заплашане 60 цента на миля 
или $300 на ден. За информация: 
6308578397 №16619

DRIVERS AND OWNER OP, 
Цена US$ , Зипкод , Small family owned 
trucking company is looking for CDL 
DRIVERS AND OWNER OPERATORS for 
Dry Van OTR. Flexible work schedule - 
We pay every week - Paid detention, 
layover, extra stops - Personal attention - 
Honest relationship - Loads pre-booked 
previous day - 24/7 Dispatch support. 
8477910050 №16668

CDL Class A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
CDL-class A с чист драйвинг рекърд, 
55-60cents/per mile. За информация 
и контакти : 773-603- 6413   №16538

DISPATCHER HIRING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Trucking 
company is looking for dispatcher with 
a min of a 2 years of experience for the 
offi  ce in Lake Zurich,IL For more info call 
773-580-4032 №16590

EUROCLEAN NAEMA
Цена US$ , Зипкод 60074, Euroclean 
cleaning търси да наеме жена за по-
чистване на къщи и офиси. Книжка, 
опит и кола са задължителни. За пове-
че инфо, търсете Петя на тел.: (773)600-
0019. Благодарим Ви.19 №16595

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина 
с APU, Около 3000-3500 мили седмич-
но, $0.60/миля. Отлична работна с чо-
вешко отношение. Говоря руски, бъл-
гарски и английски. Тел.: 7737421235 
№16533

CDL
Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага 
за hazmat driver на Волво автоматик 
перфектни Телефон за врьзка 224-
3882400 2243882400 №16541

CONSTRUCTION
Цена US$ 0.00, Зипкод 60187, Набира-
ме контрактори - дърводелци и боя-
джии с опит. Добро заплащане - всяка 
седмица. За повече информация: 773-
744-9990 №16557

РАБОТА ПРЕДЛАГАМ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
шофьор за тим, class A, double-
triple, може и без опит,добро 
заплащане,call:847-877-4745 №16559

РАБОТНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРОЗОРЦИ
Цена US$ , Зипкод 60131, Фирма в 
FRANKLIN PARK търси работник за про-
изводство и инсталация на прозорци. 
Постоянна работа. Добро заплащане. 
Английски е за предпочитане но не е за-
дължителен. Янко: 708-769-4716 №16577

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

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS, 
Цена US$  11.00, Зипкод 17111, We 
need in HARRISBURG PENNSYLVANIA 
;Housekeepers/housemen ,Laundry 
attendant , maintenance.We off er $11. 
00 per hour For more info please TEXT 
ONLY : Maurice or Ivo3039748716 ; 
7175628503 between 7 AM and 7 PM 
3039748716 №16738

CDL A ШОФЬОР С ОПИТ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, NO 
HAZMAT. Без нарушения и с чист ре-
корд. Професионално и коректно от-
ношение. Каране-по договаряне. Пар-
кинг-Des Plaines. 7738959620 №16681

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016, Малка транс-
портна компания набира шофьори за 
работа TERMINAL TO TERMINAL Терми-
налите са в повечето големи градове 
на WEST COST и MIDWEST. Необохо-
дим е double & triple. Коректни отно-
шения. За повече инфо: 773-747-0875 
№16645

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 
drivers 0.55 cents per mile with 2 years 
of experience clean record and owner 
operators $5000 to $8000 gross weekly 
call us for more info.Come to work with 
our family team. 9413427775 №16608

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

SOMEWHERE ELSE

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ 11.40, Зипкод 17111, Необхо-
дими са камериерки за Albany и Ithaca 
Нью-Йорк, Harrisburg ,Pennsylvania 
11.40 $ час.Предоставяме кварти-
ра www.tocconsult.com 3039748716 
№16615

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е 
млада помощница 4 дни в седмицата 
за чистенето и управлението на жи-
лища 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 №16616

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! Телефон за контакт 
7739712024 №16728

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60561, Търся ра-
бота като детегледачка.Имам дъл-
гогодишен опит.Живея в Darien IL 
7739648330 №16716

TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$  , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16718

ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60106, Търся рабо-
та от дома online. Предложения на e-
mail:VsslPvlv@comcast.net. 7737123757 
№16646

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16671

ДЪРВЕНИЦИ, ХЛЕБAРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дървени-
ци, Мишки, Мравки, Хлебарки, Па-
яци, Пчели, и всички други насекоми. 
Птици, Диви животни...на балгарски. 
лицензирана компания.Работим в Чи-
каго и всички предградия ~Гаранция~ 
7736001009 №16652

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627 

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам 
домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на теле-
фон 7739712024 №16581

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
къщи или офиси за почистване. Тел.: 
7088900577 7088900577 №16519

COAST TO COAST

ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Балгарин жи-
веещ в Чикаго търси жена за сериоз-
на връзка над 46 години, статута е без 
значение. Телефон за връзка 847-461-
3717 №16650

H1B H2B J1, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, Возмож-
ности за профессионална работна Visa 
H1 B сезонна работна Visa и J 1 стажи-
ровка в хотел в USA в Pennsylvania Из-
пратете вашето резюме на tocconsult@
yahoo.com 3039748716 №16657

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500.00, Зипкод , Давам стая 
под наем във двустаен апартамент, 
близо до летището(O’hare). За серио-
зен и отговорен мъж. Включено парк 
място. Стаята ще е свободна от 1 Ок-
томври. За повече информация 847-
736-2192. 8477362192 №16727

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Да-
вам стая под наем за зимен шофьор 

свободна от края на Септември 300 
долара. За повече информация тър-
сете Илия на телефон (773)837-6657. 
7738376657 №16730

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$  600.00, Зипкод 60656, Да-
вам под наем приземен етаж 1стая/ 
баня / кухня/ хол / утоплние и вода в 
близост до летището и Розмонд. Тел. 
за връзка 773-627-4181 Мариана. С 
възможност за краткосрочен дого-
вор. 7736274181 №16732

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60176, Давам об-
заведен едностаен апартамент под 
наем за 4 месеца,от 01 ноември. 
3126182760 №16735

SCHAUMBURG RENT, 

Цена US$  1,650.00, Зипкод 60194, 
Towne House под наем в Schaumburg 
IL 60194. 3 спални, 1,5 бани, бейз-
мънт. Свободна след 9 Септември. 
2244365867 №16742

TARSIA SAKVARTIRANT, 

Цена US$  , Зипкод 60004, Truck 
driver tarsi sakvartirant ( maj ili jena) 
samostoiatelna staia v apartament v 
Arlington Heights, IL. Otoplenie, voda 
i parking sa vklucheni v naema. Za 
poveche informatsia Phone: 630-670-
1643 6306701643 №16749

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450, Зипкод 60707, Обза-
ведена стая под наем от тристаен. 
просторен garden апартамент .Две 
бани ,перална и сушилна в апар-
тамента ,включени в наема.Запла-
ща се само тока-$450. 7734142633 
№16712 

КВАРТИРА, 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-
вам стая под наем за жена в Arligton 
Heights,Il безплатно ползване пе-
ралня, сушилня и интернет. 400$ 
2247179656 №16673

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60656, Давам под 
наем едностаен широк и обновен 
апартамент (1 bdr.) в Arlington Hights 
на W Rand rd. и Euclid ave. Тел:347-543-
6879 №16706

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60133, Отдавам 
под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse 
Woods и Allexian Brothers Hospital.Раз-
полага с две спални, хол,кухня1.5 бани 
,гараж и паркинг място.Законтакти - 
8476300821 8476300821 №16713

STAI POD NAEM, 

Цена US$  , Зипкод 60062, Дават се 
под наем две обзаведени стаи,едната 
със самостоятелна баня и тоалет-
на, с обзаведени общ хол и кухня, 
тока се заплаща допълнително,за 
повече информация тел.3125363772 
3125363772 №16715

СТАИ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Давам стаи 
под наем в Des Plaines IL 7739344547 
№16720

СТАЯ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60630, Дава се стая 
под наем от апартамент в Jeff erson 
Park. В наемът са включени интернет 
и телевизия на етажа има перално 
помещение. Паркирането на улицата 
е без пермит. За повече информация 
тел: 773-977-9555 №16722

APARTAMENT POD NAEM, 

Цена US$ , Зипкод 60016, търся съ-
квартирантка за двустаен апартамент 
в Des Plaines.Наем: $700 2247951737 
№16679
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1B APP FOR RENT, 

Цена US$ 900.00, Зипкод 60169, Ед-
ностаен апартамент под наем в 
Hoff man Estates. На 1 миля от Golf и 
Higgins-$900 тел: 773-538-3818 (call or 
text) Снимки на: https://aptforrental.
weebly.com/ 7735383818 №16700

1B 1B APT. W GARAGE, 

Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, 1 
Bedroom 1 Bathroom, With Garage, plus 
3 extra spaces, Located in Schaumburg, 
IL Algonquin and 53 One Huge Balcony, 
and one Bedroom Balcony with view. 
All Stainless Steel Appliances, Laminate 
Floor, and tile. Pet Friendly. Close to 
Woodfi eld Mall. 2247701402 №16703

ПОД НАЕM DES PLAINES, 

Цена US$ , Зипкод 60016, Давам под 
наем обзаведен едностаен сутерен от 
къща в Des Plaines , за един наемател , 
самостоятелен вход и паркинг, всичко 
включено. 224-616-8985 2246168985 
№16569

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ , Зипкод 60176, Дава се стая 
под наем в широк и просторен апар-
тамент в бейзмънд от 1 септември. 
Цена $ 450 - всичко включено в Шилер 
Парк. Тел: 1-(773)-510-0087 №16666

ПОД НАЕМ 2BDRM/1BATH, 

Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, Под 
наем 2bdrm/1bath Condo в Arlington 
heights $1250. В наемът са включени 
отопление, вода, паркинг и басейн 
6095050341 №16670

2 BDR APT, 
Цена US$ $1,400, Зипкод 60007, For 
rent 2 bdr, 2 bathrooms apartment in 
Elk Grove Village. След основен ре-
монт. Наем: $1,400 на месец. Тел.: 
708-856-1440 7088561440 №16675 

FOR RENT 

Цена US$ , Зипкод 60007, 2 bedroom 
renovated apartment in Des Plaines 
available for rent as of September 1st. 
For more information call Mladen 224 
795 1737 7739968900 №16587

СТАЯ ПОД НАЕМ

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Стая 
под наем във Roselle il 60172 Всичко 
е включено бг. тв. интернет перал-
на сушилна ,блиско до юагистрали 
мол. Само эа шофйори ма камиони 
7738144775 №16600

ПОД НАЕМ

Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведена 
стая във къща. За контакт 847 609-
3535 №16603

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ

Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Непу-
шач, търси стая под наем около ле-
тището, от началото на Септември. 
+359879910861 №16518

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE

REAL ESTATE

Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти е 
фирма за недвижими имоти с голям 
опит в продажбите и отдаването под 
наем на имоти в България и чужби-
на. Ние предлагаме също така и пъл-
ния набор пропърти мениджмънт 
услуги.За контакт:+359897463810; 
ecoproperties@abv.bg 0893669881 
№16510

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60194, Гледам деца 
в дома си, предлагам домашна храна, 
игри, забавления и разходки. Нами-
рам се в Hoff man Estate (в близост до 
къстовището на Golf и Higgins) Tel:224 
6591156 №16741

ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60007, Грижа се за 
деца в близост до Meacham Rd / Nerge 
Rd. (срещу Wal Mart) на границата на 
Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. Домаш-
но приготвена храна, включващи 2 
закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№16746

GPS/REMOTE STARTS, 
Цена US$  , Зипкод 60070, GPS trackers/
Remote starts/ELD/Sales,installs and 
service 6084660182 №16711

RHYTHMIC GYMNASTICS, 
Цена US$  , Зипкод 60007, КЛАСОВЕ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА КОГА: 
НЕДЕЛЯ 1 СЕПТЕМВРИ 2019 ОТ 12, 30 
pm КЪДЕ : Dunne Park Recreation Center 
9499 Glenlake Street Rosemont,IL 60018 
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА (224) 392 8603 
2243928603 №16719

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village!Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна, сън,учебни 
занимания и забавления! За повече 
информация тел за връзка 224 -425-
3371 2247899297 №16686

ISO:9001, HACCP, FSS, 
Цена US$ , Зипкод 60544, Internal 
Audits, Support during 3rd party 
audits, Internal auditors training. 
Implementation of QMS: Creating 
Quality Manual, Procedures, Work 
Instructions, Haccp plan, food 
safety ( GMP ) audits. Automotive ( 
IATF standard), Manufacturing (ISO 
9001), Food industries (FSSC 22000). 
6309991731 №16691

МАНИКЮР, 
Цена US$ , Зипкод 60195, Гел,гел 
лак,изграждане и атрактивна, ръчно 
рисувана декорация. За да запазите 
час за посещение обадете се на теле-
фон 224 423 42 45 Миглена 2244234245 
№16669

УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разноо-
бразна и атрактивна украса за парти-
та, включваща обличане и декорация 
на столове и маси, арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цветя, 
украса за сладък бар и мн.др. Услуги-
те ни са съобразени с вашите идеи 
и бюджет, за да направят празника 
ви още по-незабравим. Facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16632 

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60194, Гледам деца 
в дома си в Hoff man Estate. Предлагам 
домашна храна, игри и забавления. 
Тел за връзка: 224 659 1156 №16635

HEATING AND COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025, Климатици,
фурниси,бойлери,хладилни инстала-
ции.Ремонт,инсталация и поддръжка.
МИТКО 773-875-2689 №16638

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушилни, 
Хладилници, Фризери, Съдониялни, 
Готварски и Микровълнови печки 
търсете Свилен 847-962-0242 №16639 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод , Разнообразна и 
атрактивна украса за партита, включ-
ваща обличане и декорация на столо-
ве и маси,арки и фигури с балони, фон 
с воали и хартиени цветя, украса за 
сладък бар и мн.др. Услугите ни са съ-
образени с вашите идеи и бюджет, за 
да направят празника ви още по-неза-
бравим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №16625 

VIDEO TRANSFER 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60148, Запазе-
те вашите стари ленти като ги напра-
вите дигитални преди на станат неиз-
ползваеми. Презапис от VHS , MiniDV 
видео касети на DVD. Трансфер на 
негативни филми в дигитални снимки. 
630-456-1366 №16573

TRAILERS RENT/SALE
Цена US$ , Зипкод 60101, Semi Trailers 
for Lease/Sale. Monthly,weekly,daily 
rental off ers.Trailers from 2015 to 2019. 
All our equipment is DOT inspected.No 
Credit Checks. Requires deposit, rent and 
insurance. You can have a trailer in an 
hour. We are located in Addison, IL. For 
more info call 224-607-7111. №16584

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Only 
this weekend SAFETY MANAGER 
CLASS Special price is $600 (Regular 
$750) USE COUPON: summer100 www.
smarttrucking.us Register by Email 
van53co@gmail.com or web: https://
smarttrucking.us Location: 5147 Main 
St, Ste 1/2, Downers Grove, IL 60515 
3315518787 №16586

IZKUPUVAM STARI KOLI
Цена US$ 500.00, Зипкод 60016, Изку-
пувам стари коли. За предпочитане с 
title. Tel.: 3128239386 №16596

HANDYMAN 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здра-
вейте, аз съм опитен бояджия и 
handyman с дългогодишен опит. Ако 
някой се нуждае от услуги, моля, свър-
жете се с мен. Предоставям отлични 
цени, бърза професионална и продук-
тивна работа. 3128239386 №16597

ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Condo 
Home Inspections LLC предлага ин-
спекции при покупко-продажба на 
жилища, термични инспекции и много 
други ислуги. За повече информация 
посетете www.condohomeinspections.
com или на телефон 312-869-4629 
5742395612 №16598

А/С РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60076, Продавам, 
инсталирам, поддържам и ремонти-
рам аир кондишъни и фурниси. До-
бри цени. Камен. Тел: 847-922-1677. 
№16601

CLEANING LADIES 
Цена US$ , Зипкод , Looking for 
experiences cleaning ladies with own 
translation and basic English. Great pay 
and fl exible hours 7739710470 №16606

FREIGHT DISPATCHER 
Цена US$ , Зипкод 34652, Dispatcher 
is an independent freight dispatching 
company based in US We dispatch dry 
van, reefer, and fl atbed trucks. Тел.: 
7278355206 №16513

FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60176, For 
Rent-Car hauler-8 cars-350 per week 
7084074466 №16556

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

COAST TO COAST

IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграцион-
ни услуги, 15 години опит. Петиции, 
визи, американско гражданство. tel. 
708 415 0590 Станчо №16506

SOMEWHERE ELSE

ОБРАБОТКА ЛОГО, 
Цена US$ 2.22, Зипкод 40023, изработ-
ка на флаери, обработка на снимки по 
поръчка на клиента +359895685961 
№16697

УСЛУГИ 
Търся

ТЪРСИ ЖЕНА- ЦЕЛ БРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
обезпечен, сериозен господин търси 
дама за брак.... 7738959620 №16693

МЪЖ ОТ ЧИКАГО, 
Цена US$ 0000, Зипкод 60601, Мъж от 
Чикаго на 49 г търси своята половин-
ка aleko_todorov@abv.bg 0000000000 
№16699

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

НАРОДНИ НОСИИ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, 
Женски,мъжки и детски народни и 
стилизирани носии с апликации и 
бродерии.За връзка тел 773-732-2843 
Дима №16737

VOLVO2007, 
Цена US$  15,999.00, Зипкод 60101, 
Prodavam Volvo ultrashift. Novi 
gumi, transmisiq, ECU, 2-injectora 
i cups, radiator, compressor, king 
pins, brakes,Nishto schupeno otvan 
ili vatre.Prodava se s registraciqta.
Vzemete i parko mestoto.Imam 
dokumenti za vsichki remonti i 
chasti.1280xxxmiles still adding.Going 
out of USA.7739345031Ivan 7739345031 
№16714

2007 VOLVO VNL, 
Цена US$ 14,000.00, Зипкод 60193, 
2007 volvo vnl. D12 engine, automatic 
transmision.1150000miles 14000$ 
7085069085 №16677

53 VANGUARD -2015 , 
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16694

53 VANGUARD -2015 , 
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16696

2007 VOLVO SEMI, 
Цена US$ 13,000.00, Зипкод 60193, 
2007 volvo semi, d12 engine, automatic 
transmision, 1150000 miles. 7085069085 
№16698

AUDI A6, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, 
Продавам Audi A6 2002г. Отлично 
състояние, изгодна цена. $ 1,500.00 
77362002717735755655 №16701

ПРОДАВАМ VOLVO D13, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60164, 2012 
Volvo D13,800,000 mileages.$29,500.За 
контакти 773 818 3777 №16654

DRY VAN FOR RENT
Цена US$ 650.00, Зипкод 60103, 2019 
Vanguard dry van for rent 2247241694 
№16637

VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи 
от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по 
договаряне Светлин (708)261-9099 
№16629
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А
налитичният уебсайт 
Hopper се зае да проучи 
Instagram знаменитости в 
различни области (кино, 
спорт, лайфстайл, фитнес, 
пътуване, красота и др.). 

И изчисли средната цена на рекламна 
публикация в техните акаунти.

Суперзвездата на световния фут-
бол Кристиано Роналдо е лидер сред 
спортистите - португалецът печели 
около 975 хиляди долара за всеки свой 
рекламен пост. В общия рейтинг на 
знаменитости го изпреварват само аме-
риканският модел Кайли Дженър (1,27 
милиона долара за поста) и певицата 
Ариана Гранде (996 хиляди долара).

Веднага изниква 
въпросът: как точно се 
определят тези цени? 

А Hopper се наема да отговори на 
него.

Анализаторите твърдят, че са се 

свързвали с титулярите на акаунтите 
или техните агенти и са се поинтере-
сували за стойността на рекламните 
постове.

Също така тези данни са били срав-
нени с информацията на „достоверни 

източници”, близки до звездите.
От Hopper не дават повече обяснения, 

но вероятно не са успели да съберат 
всички специфични данни. От това 
следва, че анализаторите са използвали 
и вторични параметри за определянето 
на цените, като брой последователи, 
антажименти (харесвания, коментари, 
споделяния), демография на аудитори-
ята и нейната маркетингова стойност, 
статус и влияние на знаменитостите 
извън Instagram, средна цена за 1000 
абонати в отделна категория.

Обяснението на Hoper не е съвсем 
конкретно, така че едва ли е на 100%, 
но все пак тези данни могат да бъдат 
полезни за това да разберем колко 
прибират звездите на спорта от реклама 
в Instagram.

Друго важно уточнение е, че знаме-
нитости почти никога не публикуват 
еднократни реклами.

Не можете просто да отидете при 
мениджъра на Роналдо или Златан с 

един милион долара и да го помолите 
да честити на любимата ви рождения й 
ден.

В 99% от случаите Instagram постове 
са част от големи рекламни кампании. 
Така например Кристиано има договори 
с Nike, Tag Heuer и Armani, а споразуме-
нието между двете страни предвижда 
определен брой публикации в социал-
ните мрежи.

Затова всичко е малко по-сложно, от-
колкото ни го представя Hopper, но това 
ни дава някакъв ориентир. Математи-
чески погледнато имиджът на Роналдо 
струва точно 1.5 пъти повече от този на 
Меси и над пет пъти от този на Суарес.

 1.  Кристиано Роналдо, 975 хиляди 
долара за пост

 2. Неймар, 722 хиляди долара
 3. Лионел Меси, 648 хиляди долара
 4. Дейвид Бекъм, 357 хиляди долара
 5. ЛеБрон Джеймс, 272 хиляди долара
 6. Роналдиньо, 256 хиляди долара
 7. Гарет Бейл, 218 хиляди долара
 8.  Златан Ибрахимович, 200 хиляди 

долара
 9.  Вират Коли (индийски играч по 

крикет), 196 хиляди долара
10. Луис Суарес, 184 хиляди долара

Топ 10 на Instagram 
богаташите при атлетите:

Как Роналдо печели 
по $975 хил. за един 
пост в Instagram?

Суперзвездата е лидер сред спортистите по печалба от една реклама
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Палеонтолози от Лондонския природонау-

чен музей са разкрили при разкопки в Ма-

роко най-древните от някога намираните 

досега останки от представителите на подотряда 

на стегозаврите.

По думите на палеонтолозите откритите 

фрагменти от древния гущер принадлежат към 

неизвестен досега род стегозаври.

При фосила били открити характерни особе-

ности, отличаващи новата находка от най-близ-

ките й роднини. Те не били налични при нито 

един вид от известните досега стегозаври, твър-

ди ръководителката на екипа Сюзан Мейдмънт.

Възрастта на откритите прешлени и фрагменти 

в Атласките планини в Мароко се оценява на 168 

милиона години, която съответства на средата 

на Юрския период. А стегозаврите са живели 

доста по-късно – преди около 158-150 милиона 

години.

Новата находка получи видовото название 

Adratklit boulahfa.

Откриха нов вид стегозаври

Международна група учени постави под 

съмнение големите технологични спо-

собности на неандерталците.

Специалистите доказаха, че получаването на 

брезова смола като онази, която ползвали не-

андерталците, е по-прост технологичен процес, 

отколкото се смяташе досега. Учените събрали 

брезова кора и я нагрели сред плоски речни 

камъни, като три часа по-късно получили подхо-

дящ за употреба материал.

Молекулярните характеристики на получената 

брезова смола били сходни с тези на следите от 

същия вид смола, открити на обитавани някога 

от неандерталци археологически обекти.

По-рано се смяташе, че за приготвянето на 

смолата неандерталците използвали специално 

изкопани ями, глинени изделия, метални и ке-

рамични съдове. Новият метод обаче е толкова 

прост, че древни хора са можели случайно да го 

използват в ежедневието си.

Учени се съмняват в 
уменията на неандерталците

А
дам Броуди е сключил дого-

вор, за да бъде звезда в но-

вия филм The Kid Detective, 

в който ще му партнира 

Софи Нелис. Броуди освен това ще 

бъде изпълнителен продуцент на 

филма. Става въпрос за комедия, 

чийто режисьор и сценарист е Евън 

Морган.

Тридесет и девет годишният 

Броуди ще се превъплъти в образа 

на детектив. След като е бил дете 

детектив, персонажът му поема 

първия си случай като възрастен 

детектив на 31 години, когато 16-го-

дишна клиентка (Нелис) го наема, 

за да открие убиеца на приятеля й.

Адам коментира, че кой е режи-

сьорът е един от главните фактори, 

когато сключва договор, за да се 

снима във филм. „Сценаристът и ре-

жисьорът са хората, които дърпат 

конците в пресъздадения на екрана 

свят – каза Броуди. – Сценарият е 

много добър. Прецених, че ролята 

ми предоставя чудесни възможнос-

ти като актьор.

С
емейство от Айова получи 

сертификат от „Гинес“, 

удостоверяващ, че бичето 

им Хъмфри е световен 

рекордьор с миниатюрния си ръст. 

Както е известно, „Гинес“ записва и 

представя най-различни световни 

рекорди във всякакви области, кои-

то понякога са доста причудливи.

Добичето, чието пълно име е 

Хайкенс Арк Джупитър, е високо 

едва 67,5 сантиметра. То е било 

закупено от семейство Гарднър от 

град Килона през май 2017 г. Едва 

след като се сдобили с него, стопа-

ните му разбрали, че не е теленце, 

а възрастен екземпляр с мини-

размери. Хъмфри бил всъщност 

3-годишен самец. „Чудно е как има 

толкова дребни животинчета, които 

всъщност са напълно развити пред-

ставители на вида си!”, удивлява се 

Шели Гарднър.

С постижението си Хъмфри бие 

предишния рекорд на калифор-

нийското биче на име Чегс Голдън 

Бой, който се оказа с 1.8 сантиметра 

по-висок от Хъмфри.

Адам Броуди ще се снима 
в комедия

Бичето Хъмфри влезе в „Гинес“

Г
райм певецът Стормзи се 

раздели с приятелката си 

Мая Джама след повече от 

4 години, в които двамата 

имаха връзка.

Джама се е изнесла от общия им 

дом в Лондон.

Двамата са решили да се посветят 

на кариерите си. Джама е манекен-

ка и телевизионна водеща.

През миналата година Джама 

каза, че връзката й със Стормзи е 

успешна, защото са в сходни индус-

трии и интересите им са подобни. 

Очевидно обаче оттогава насам 

ситуацията се е променила чувстви-

телно.

Стормзи е една от най-големите 

британски звезди в съвременната 

музика, след като издаде дебютния 

си албум Gang Signs and Prayer 

и стана хедлайнер на фестивала 

„Гластънбъри“.

Стормзи се раздели 
с приятелката си
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Китай за пръв път изведе в орбита три кос-
мически апарата с търговско предназначе-
ние с помощта на новата си ракета-носител 

„Цзeлун-1“.
Изстрелването е било осъществено от космод-

рума „Цзюцюан“ в провинция Гансу в североза-
падната част на страната.

„Цзелун-1“ е с височина 10,5 метра, диаметър 
1,2 метра и се задвижва с твърдо гориво.

Международна група учени откри в Монго-
лия каменни сечива, които свидетелстват, 
че хора са пътешествали из евроазиат-

ските степи 10 000 години по-рано, отколкото се 
смяташе досега.

Артефактите, открити при разкопки край река 
Толбор са на 45 хил. години. Специалистите по-
паднали на няколко хиляди каменни сечива, като 
825 от тях се оказали свързани с древни места 
за лагеруване. Сечивата с издължени лезвиета 
са аналогични на онези, които бяха открити при 
разкопки на обекти в Сибир и Северозападен 
Китай. Това навежда на мисълта за голямо раз-
селване на хора в региона.

Учените са уверени, че сечивата са създадени 
именно от съвременни хора, а не от неандертал-
ци или денисовци, които не владеели необходи-
мата за целта технология.

Китай изведе орбита 
три апарата

А
встралийският актьор 
Лиъм Хемсуърт подаде 
документи за развод с 
американската поп звезда 

Майли Сайръс в Лос Анджелис след 
7-месечен брак.

Като причина той посочва „не-
преодолими различия”.

Двамата имаха бурна 10-годишна 
връзка, с многократни раздели и 
събирания. Деца нямат, но когато 
обявиха раздялата си на 10 август, 
заявиха, че ще останат „всеотдай-
ни родители на всичките си общи 
животни”.

Лиъм Хемсуърт и Майли Сайръс 
са подписали предбрачно спора-
зумение и имуществени спорове 
покрай развода не се очакват.

Веднага след раздялата с Лиъм 
Хемсуърт Майли Сайръс беше ви-
дяна да се целува с Кейтлин Картър, 
чийто брак също е в криза. Тя пусна 
и песента Slide Away, в която казва: 
„Няма ли да се върнеш към океана, 

а аз към градските светлини”... и: „Не 
искам уиски и хапчета”. Певицата 

твърди, че не е искала да нарани с 
нея съпруга си.

Р
оби Уилямс намекна, че 
записва нови песни, като 
постна черно-бяла снимка, 
на която се вижда, че е в 

звукозаписно студио.
Изпълнителят качи в социалните 

мрежи черно-бялата снимка и това 
накара феновете да спекулират, че 
певецът работи над коледен албум.

Неговият сътрудник Гай Чеймбърс 
наскоро разкри, че подходът на 
Роби за създаване на нова музика 
често е спонтанен. Затова компози-
торът и продуцент Чеймбърс трябва 
да е сигурен, че е записал онова, 
което впоследствие може да се ока-
же, че действително е много добро.

„Роби е спонтанен – каза той. – 
Записваме всичко, защото понякога 
първоначалните му хрумвания наис-
тина са много добри, и по-късно се 
връщаме към тях.”

По-рано тази година бе оповесте-
но, че Роби Уилямс иска да запише 
суинг албум, след като се вдъхновил 
от поредицата си концерти в Лас 
Вегас.

Лиъм Хемсуърт се развежда 
с Майли Сайръс

Роби Уилямс записва 
нови песни

Учени откриха пътешествия 
отпреди 45 000 години

Куентин Тарантино 
ще става баща К

уентин Тарантино и съ-
пругата му Даниела Пик 
очакват бебе.

Това ще е първото дете 
на 56-годишния режисьор.

Тарантино и Даниела Пик 
сключиха брак в края на миналата 
година.

Неотдавна Куентин Тарантино 
нарече съпругата си „идеалното 
момиче”.

„Ожених се преди шест месеца... 
Не съм го правил преди това и 
вече знам защо – чаках идеалното 
момиче.”

Преди това режисьорът е казвал, 
че не му е до семеен живот, защото 
работи прекалено много. „Кога-
то снимам филм, не правя нищо 
друго... Нямам съпруга. Нямам дете. 
Нищо не ми пречи. Не казвам, че 
няма да се оженя или да имам дете, 
преди да стана на 60 г. Но засега 
съм направил избор – да вървя сам 
по този път. Защото сега е моето 
време. Сега е моето време да сни-
мам филми.”
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Гренландия е мястото на Земята, за което 
може да се каже, че е като хладилник с 
отворена врата. Там ледниците се топят и 

морското ниво се покачва.
Учени са се заели с изследвания, опитвайки се 

да разберат тревожно бързото топене на леда 
в Гренландия, където се чертае бъдещето на 
нашата планета.

През лятото т.г. бяха регистрирани рекорд-
ни горещини и екстремно топене на леда на 
острова. Учените смятат, че до края на лятото 440 
милиарда или повече тона лед ще са се стопили 
или откъснали от гигантската ледена покривка 
на Гренландия. Ледникът Хелхайм например се 
е отдръпнал с около 10 километра. Експертът от 
Нюйоркския университет Дейвид Холанд нарече 
острова „края на планетата”, като имаше предвид 
повече местоположението му, отколкото бъде-
щето. Именно на това място планетата най-много 
се затопля.

Гренландия – хладилник 
с отворена врата

Турски рибари уловиха 5-метрова акула, те-
жаща 1 тон, в Егейско море край бреговете 
на провинция Чанаккале.

Рибарите са били втрещени от гигантските 
размери на хищника. Те са направили много 
фотографии за спомен с него, които са качили в 
социалните мрежи.

Акулите на Средиземно море съставляват 
около 47 вида, 16 от тях достигат около 3 метра 
дължина, а 15 вида се считат за опасни за хората. 
Акулите в Средиземноморието са се появили 
относително „наскоро“ (преди 5,5 милиона годи-
ни), тъй като самото море е доста младо. Бавното 
движение на водните маси, ниският обменен 
курс на водите на Средиземно море с Атлантиче-
ския океан имат значителен принос за поддър-
жането на постоянна температура през цялата 
година, особено за дълбоките води. Това създава 
идеални условия за съществуването на акули.

5-метрова акула 
в Егейско море

А
ктьорът Дуейн Джонсън-
Скалата си възвърна чел-
ната позиция в класацията 
за най-високоплатените 

актьори в света според сп. „Форбс”.
Бившият кечист е спечелил през 

изминалите 12 месеца сумата от 
89,4 милиона долара. Той оглави 
тази класация и през 2016 година, 
след което през последните две 
години заемаше втора позиция в 
подреждането.

На втора позиция е Крис Хем-
суърт със 76,4 милиона долара, 
който игра в лентата „Отмъстители-
те: Краят”, оказала се най-печелив-
шата филмова продукция за всички 
времена.

На трето място е Робърт Дауни-
младши, който също е част от 
звездния актьорски състав на „От-

мъстителите: Краят”, с натрупани 66 
милиона долара. Останалите челни 
места се заемт от Акшай Кумар (65 

млн.), Джаки Чан (58 млн.), Брадли 
Купър (57 млн.) и Адам Сандлър (57 
млн.).

А
ктьорите Кейти Холмс и 
Джейми Фокс са се раз-
делили след 6-годишна 
връзка.

За радялата им се заговори, 
когато Фокс е бил видян в нощен 
клуб в Лос Анджелис с певицата 
Села Вейв. След това Кейти Холмс 
казала на обяд с приятели, че си е 
негова работа какво прави, защото 
са разделени от месеци.

Кейти Холмс и Джейми Фокс 
бяха много дискретни за връзката 
си след горчив опит от предишно 
надничане в личния им живот. Те се 
сближиха една година след развода 
на актрисата с Том Круз. За първи 

път се появиха заедно тази година 
на галата на музея „Метрополитън” 
в Ню Йорк.

Актрисата има дъщеря Сури от 
Том Круз. Тя остава приоритет за 
нея.

Скалата е най-високоплатеният 
актьор

Кейти Холмс и Джейми Фокс се 
разделят

Д ревният град Троя може да е 
основан 600 години по-рано, 
отколкото се смяташе досега, 
показват нови археологиче-

ски находки.
Нови открития от разкопки в 

древния град Троя предполагат, 
че районът може да е бил използ-

ван като селище повече от шест 
века по-рано от известното досега 
според археолозите. Рюстем Аслан 
от катедрата по археология на уни-
верситета „Онсекиз Мар“ заяви, че 
древният град Троя е бил унищожен 
и възстановяван многократно пора-
ди войни, пожари и земетресения. 

В рамките на изкопните работи, 
извършени в града в южната част на 
Дарданелите, са били открити общо 
10 слоя селища, като всеки слой е 
назован и номериран от Троя I до 
Троя XI. Аслан каза, че тази година 
се натъкнаха на нов слой, който 
решили да нарекат Троя 0.

Троя може да се окаже 
по-стара с 600 години
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Швейцарската компания, която изнася бу-
тилиран алпийски въздух в Азия, е сред 
номинираните за наградата за „особено 

абсурден превоз” от „Инициатива Алпи” – гру-
па, която се бори с вреден за околната среда 
транспорт.

Макар и компанията „Суис еър делукс” да 
твърди, че бутилираният алпийски въздух е 
полезен за белите дробове, сърцето и потент-
ността, природозащитната организация изтъкна, 
че транспортирането му в опаковки до държави 
като Тайланд произвежда много повече въглеро-
ден двуокис в сравнение с дишането на местния 
въздух.

Вторият номиниран за антинаградата е нор-
вежката вода „Вос”, която се транспортира на 
повече от 1500 км до супермаркетите „Мигрос” в 
Швейцария.

Астрономи наблюдаваха пряко с телескоп на 
НАСА скалиста екзопланета, голяма колко-
то Земята, но без атмосфера.

Повърхността на планетата HS 38844b, която е 
на 48,6 светлинни години от нас, прилича на пус-
тошта на Луната или на Меркурий. Възможно е тя 
да е осеяна с тъмни вулканични скали. Размерът 
й е 1,3 пъти колкото земния, а орбитата е малка – 
една обиколка по нея продължава едва 11 часа.

Липсата на атмосфера вероятно се дължи на 
силната радиация на звездата, която е червено 
джудже, доста мъждиво по звездните стандарти. 
То обаче излъчва силна ултравиолетова светли-
на.

Изследването вероятно ще поднови спора 
сред астрономите дали търсенето на условия за 
живот извън Слънчевата система трябва да се 
съсредоточи върху екзопланети около червени 
джуджета, каквито са 75 процента от звездите 
в Млечния път, или около по-редките и голе-
ми звезди с по-висока температура, каквато е 
Слънцето.

Астрономи наблюдаваха 
екзопланета

Компания изнася 
бутилиран въздух

Г
еорги Мамалев, Тончо 
Токмакчиев, Камен Воде-
ничаров и Антон Радичев 
се събират в концерт, за да 

припомнят на публиката песните 
на „Клуб НЛО“. Спектакълът ще е 
през декември в София, а името 
му е „Спомен НЛО“. Поканени са 
още Павел Поппандов и Мария 
Сапунджиева, които все още не са 
потвърдили участието си.

Освен популярните песни от 
миналото любимите артисти ще 

представят някои от най-паметните 
си скечове. Те ще бъдат съвремен-
ни, а на концерта ще бъдат пока-
зани архиви от историята на „Клуб 
НЛО“ и ще бъде отдадена почит на 
покойните членове Велко Кънев и 
Чочо Попйорданов. Идеята за „Спо-
мен НЛО“ е на режисьора Лъчезар 
Аврамов, който стана известен с 
филма си „Снимка с Юки“. Той ще 
режисира спектакъла, а по сцена-
рия работи Димитър Стоянович.

„За 70-годишния юбилей на 

Стефан Димитров Тончо Токмакчи-
ев, Камен Воденичаров и Георги 
Мамалев направиха едно ново 
парче. След него си говорихме със 
Стефан, че е грехота песните от 
НЛО да стоят и да не се пеят“, раз-
казва Лъчезар Аврамов. „Оказа се, 
че има голям интерес към музиката 
на НЛО“, добавя Стефан Димитров.

На концерта ще има няколко 
изненади. Едната е две нови моми-
чета, които ще пеят, а другата – две 
нови песни.

Мик Джагър иска нов матрак 
във всеки хотел
Е

дно от изискванията на 
фронтмена на „Ролинг 
стоунс” Мик Джагър било да 
спи в чисто нов матрак във 

всеки хотел, в който отсядал.
По този начин изстрадалите кос-

ти на сър Мик най-добре можели 
да си отпочинат. Но предната вечер 
преди настаняването му новият ма-
трак трябвало да бъде „разработен” 
от член на персонала, така че да не 
е прекалено твърд. При все това 
найлоновата опаковка на дюшека 
не трябвало да бъде нарушена.

Понастоящем Джагър е на турне 
в САЩ със своята банда. Бащата 
на осем деца получи възторжени 
отзиви от страна на критиката за 
изумителното си сценично предста-
вяне, въпреки че претърпя сърдеч-

на операция през април. Певецът 
е в прекрасна форма за своите 
78 години. Мик спазва страхотен 

режим, навсякъде пътува със своя 
личен готвач. Той много държи на 
здравия сън.

Мамалев, Тончо и Камен 
в концерт спомен за НЛО

Дюнерът, известен също като 
дюнер кебап, е една от най-
международно признатите 
турски храни в света. Дюне-

рът е вид кебап от месо, приготвено 
на вертикално разположен шиш. 
Подправеното месо, подредено 
във формата на обърнат конус, се 
върти бавно. Външният слой се 
нарязва на тънки резенчeта, докато 
се готви.

Според професор Камил Бостан 
от Истанбулския университет 
Айдън има сериозни доказателства, 
които показват, че корените на 
дюнера са в Централния Анадол, 
откъдето произхождат турците. 
“Произходът на дюнера отива до 

Централния Анадол. Известно е, че 
дюнер все още се прави в Китай, 
където живеят хора от турски про-
изход”, каза ученият. “Днес кебапът, 

приготвян в източната провинция 
Ерзурум, е прародител на ориги-
налната рецепта за дюнер”, заяви 
той.

Дюнерът идва от Турция
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И
сландия е малка страна, 
в която живеят само 358 
780 души. Всички те се 
познават, така че няма 
нужда да се заключ-
ват вратите си и лесно 

можете да се остави детето без надзор 
в парка или пред магазина. Освен това 
Исландия е една от най-щастливите 
страни според различни класации.

Исландия е една от най-красивите 
страни в света Тази страна може да се 
гордее с един от най-невероятните 
водопади в Европа – Dettifoss, най-го-
лямата птича колония, разположена на 
скала, и един от най-големите ледници.

Хората в Исландия

винаги са живели 
в перфектна хармония 

с природата
Те я уважават и защитават. На острова 

има толкова огромно разнообразие 
от естествена красота, че всеки, който 
живее там или посещава страната, се 
влюбва в него.

Исландският език почти не се е про-
менил от XII век. Исландците са много 
горди от своя език. В старите времена 
социалните връзки между хората са 
много близки, което е позволило на 
езика да остане стабилен. Почти всеки 
исландец може да чете древни тексто-
ве без никакви проблеми. Освен това 
страната е лидер на международния 
книжен пазар. Всяка година тя публику-
ва повече книги от всяка друга държава 
в света.

Исландия може да се похвали с една 
от най-напредналите правни системи 
в света по отношение на правата на 
човека. Тази страна има някои от най-
добрите закони по отношение на

равенството между 
половете, свободата 

на словото
правата на сексуалните малцинства и 
нивото на демокрация. През 1980 г. Ис-
ландия става първата страна в Европа, 
в която жена е избрана за президент, а 
през 2010 г. забранява всички стрип-

тийз клубове, за да подкрепи феминист-
кото движение. Гаранциите за религи-
озна свобода и законите, забраняващи 
всякакъв вид дискриминация, направи-
ха страната световен лидер в областта 
на правата на човека.

Училищата и колежите в страната са 
безплатни, а таксите за университетите 
са много ниски, което прави образова-
нието достъпно за всеки. Освен това 

нивото на грамотност в Исландия е 
по-високо, отколкото във всяка друга 
страна.

Тук няма частни лечебни заведения. 
Исландското правителство обръща го-
лямо внимание на развитието на здрав-
ната индустрия. Исландия има висок 
жизнен стандарт и контролираната от 
правителството медицинска индустрия 
напълно удовлетворява всички нужди 
на населението, така че

частните медицински 
заведения са просто 

ненужни
Централното отопление е безплатно 

90% от къщите в Исландия се отопляват 
благодарение на топлата вода, която 
идва от геотермални източници.

Горещата вода се доставя от кладен-
ци и геотермалните централи задово-
ляват всички нужди на страната за ото-
пление, така че жителите не трябва да 
плащат за това. Всеки жител на Ислан-

дия има достъп до генеалогична база 
данни. Endingslendingabók е уебсайт 
с база данни, съдържащ информация 
за всички семейни връзки на всички 
исландци, стартирайки от XVIII век. Той 
е създадена, защото

населението на страната 
не е много голямо

– малко над 300 000 души. Много хора 
в Исландия използват този уебсайт, за 
да проверят дали новият им обект на 
любовен интерес не е далечен роднина. 
Освен факта, че

Исландия няма 
редовна армия

полицията и бреговата охрана дори не 
са въоръжени. Равнището на прес-
тъпност е почти нулево, така че няма 
нужда от оръжие. Ако гражданин иска 
да се присъедини към военните, може 
да отиде в норвежката армия според 
договора между тези две страни.

Почти никой не пие или пуши в Ис-
ландия. В Исландия учените са открили 

кои биохимични процеси причиняват 
пристрастяване, което им позволява да 
намалят броя на пушачите и пиячите до 

3-5%. Те решили да опитат да намерят 
дейности, които активират същите про-
цеси в мозъка, но по естествен начин. 
Например танци, музика, рисуване и 
спорт. Тук

хората вярват 
в тролове и елфи

Според местния фолклор троловете 
живеят в камъни с кръгла форма. Ако 
исландец види такъв камък по пътя си, 
той никога няма да го докосне и ще се 
опита да го заобиколи, за да не безпо-
кои обитателите му. А ако е необходимо 
да се транспортира „къща на трол” на 
друго място, се назначава специален 
човек, който може да говори с трола и 
да ги помоли да си тръгне. Дори когато 
има нужда да се изгради нова магистра-
ла, проектантите винаги се консултират 
с експертите по фолклор, за да не се 
нарушава спокойствието на троловете.

Кметът на Рейкявик 
е комик

пънк-рок музикант и шофьор на такси. 

Преди да бъде избран на поста кмет, 
Йон Гнар е бил част от пънк-рок група, 
работи като таксиметров шофьор, като 
медицински брат в психиатрична бол-
ница, в завод на Volvo в Швеция, както 
и като комик.

Резултатите от неговата политическа 
работа включват цялостно прераз-
глеждане на финансирането на града, 
изграждането на десетки километри 
велосипедни алеи, пълна реоргани-
зация на училищата и увеличаване на 
туристите в Рейкявик.

В страната са заснети много известни 
филми и предавания. Извънземният 
пейзаж на Исландия привлича не само 
пътниците, но и филмовите специали-
сти. 

В страната има специална компания, 
която организира филмови заснема-
ния.

Няма престъпност, образованието 
е безплатно, полагат се грижи за 
природата и правата на човека

Исландия – най-щастливата 
страна в света
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