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“До ден днешен знам, че преди някоя 
жена да ходи пред телевизора, трябва 
да си прави фъш-фъш, обем да си прави.” 
Дами и господа, премиерът на България 
Бойко Борисов в прозрение за женските 
приоритети пред национална телевизия. 
Поводът за изказването му е лека катастро-
фа на Мая Манолова, чиято служебна кола 
направила забранен обратен завой, за да 
може да отиде на фризьор. 

Ей така, в шеги и закачки, обикновено 
минават срещите на Бойко Борисов с меди-
ите. Няма критични въпроси, проверки на 
фактите по нещата, които той бълва дено-
нощно – всичко е една водосточна тръба, 
по която в медиите се появява всичко, 
което той каже – във фейсбук или пък пред 
микрофон. Това е, когато микрофони има, 
разбира се.

При посещението в България на бъдеща-
та председателка на Европейската комисия 
(ЕК) Урсула фон дер Лайен микрофоните 
за журналисти в Министерския съвет били 
отвинтени, за да не могат да се задават въ-
проси. „Новоизбраният председател на Ев-
ропейската комисия Урсула фон дер Лайен 
никога не би поискала отстраняването на 
техническото оборудване на журналисти.” 
Това заяви говорителят на Еврокомисията 
Мина Андреева, ако някой се е съмнявал, 
че това би могло да стане по желание 
на госта. Но служителите на Борисов 
обясниха демонтираните микрофони като 
съобразяване „изцяло с предложението на 
своите гости – преди началото на среща-
та в Министерския съвет да се проведат 
изявленията, без въпроси от медиите”. Т.е. 
хората на Борисов лъжат нагло. Но има от 
кого да се учат.

Много преди Доналд Тръмп българският 
премиер е усвоил качеството да говори 
всякакви глупости, лъжи, преувеличения. 
Но в България няма кой да направи fact-
check – в реално време или пък в репорта-
жа за съответното събитие. Американските 
телевизии отдавна излъчват надпис под 
речите на Тръмп, в които фактологически 

опровергават думите на президента, кога-
то изрича неистини.

Но в България е  възможно министър-
председателят, без да му мигне окото, да 
заяви, че „пети и шести реактор на АЕЦ 
„Козлодуй” приключват своята дейност 
след 10 години”. Или че бившият шеф на 
антикорупционната комисия (КПКОНПИ) 
и бъдещ генерален консул във Валенсия 
„е с няколко образования, хиляди награди 
и милиарди задържани и конфискувани 
средства”. В повечето от най-масови-
те медии тези и много други подобни 
„съобщения” минават напълно безкри-
тично, без никой да ги провери, камо ли 
да ги опровергае. Така широката публика 
може и да не разбере, че я баламосват 
на едро. Защото всъщност двата блока в 
Козлодуй могат да работят до 2047 и 2049 
година. Бъдещият консул пък има само 
едно образование и само една награда (от 
Областния съвет по наркотични вещества 
в Благоевград), а „задържаните и конфис-
кувани средства” не са за милиарди, а за 80 
милиона, при това най-вече в надценени и 
непродаваеми недвижими имоти.

А като стана въпрос за АЕЦ “Козлодуй” 
– държавното предприятие отпразнува 
45-годишнината си с нова песен, изпята от 
служителите. Цената на произведението е 
около 30 хиляди лева според изчисленията 
на Нова тв. А видеото е на ниво читалищна 
самодейност. Нямаше да е проблем, ако 
цената на тока не се увеличаваше постоян-
но, а държавата не подпомагаше с парите 
на данъкоплатците всякакви енергийни 
проекти, строежи на нова АЕЦ и подобре-
ния в сегашната. 

Но в държава, където микрофоните са 
отвинтени, няма кой да задава тези въпро-
си. Няма и кой да отговаря. Защото всичко 
е “фъш-фъш”.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
ремиерът си пожела 
коректна кампания в 
София

Премиерът Бойко 
Борисов обяви, че 
очаква „коректна кам-

пания” за местните избори в София. В 
надпреварата официално се вклю-
чиха настоящият кмет на столицата 
Йорданка Фандъкова и омбудсманът 
Мая Манолова. Той подчерта, че „две-
те са умни и отговорни” и допълни, 
че „надали е имало някой друг, който 
да е помагал на Манолова повече от 
мен”. Изказването му дойде по време 
на съвместна пресконференция с 
председателя на СДС Румен Христов, 
на която беше съобщено, че двете 
партии издигат кандидатурата на 
Златко Живков за пореден мандат 
начело на Монтана.

Фандъкова вече обяви, че се 
включва в надпреварата за нов 
мандат начело на София. Манолова 
разкри, че 

е подала оставка като 
омбудсман 

и ще се кандидатира за кмет на сто-
лицата. Инициативен комитет ще я 
издигне за поста, очаква се БСП да я 

подкрепи.
„Надали е имало някой да е помагал 

на Манолова повече от мен. Всички 
нейни закони бяха приети, стотици 
милиони за хората с увреждания бяха 
дадени. Тя идваше често и много пъти 
не само при мен, но и при министрите. 
Като омбудман се справяше добре и не 
съжалявам, че я подкрепих. Фандъкова 
правилно ми се сърди, че по-рядко 
е идвала при мен и по-малко съм й 
помогнал, отколкото на Манолова”, каза 
Борисов.

Той добави, че има една-единствена 
претенция към Мая Манолова и това 
е, че едва ли не държавата я е репре-
сирала. Повод за коментара му стана 
катастрофа от понеделник с омбуд-
смана, при която леко пострада нейна 
колежка. След нея Манолова обяви, че 
постоянно има хора около дома и офи-
са й, които следят всяка нейна крачка. 
Борисов изрази надежда, че ще получи 
извинение за обвиненията, че е „пратил 
да гледат как се фризира”. Премиерът 
явно намекваше, че катастрофата е ста-
нала в района на фризьорския салон, 
който посещава Манолова.

Той си припомни и как я е подкрепил 
за омбудсман. По думите му тя му каза-
ла, че иска да е обществен защитник и 

щяла да се чувства добре в тази роля, 
както Борисов се чувствал добре като 
главен секретар на МВР.

Премиерът допълни, че е дал 

пълни права на Йорданка 
Фандъкова сама да 

посочи екипа
с който ще работи при нов мандат. 
„Защото безспорно е много почтен 
човек и най-малко се съмнявам в нея. 
Да си избере тя листа, никой няма да й 
се меси”, завърши Борисов.

БСП-София решава другата седмица 
дали да подкрепи Мая Манолова за 
кмет на столицата. Това съобщи пред-
седателят на БСП-София Калоян Паргов 
преди заседанието на Националния 
съвет на партията. „Кандидатирането 
на омбудсмана Мая Манолова за кмет 
на София е очаквано“, коментира още 
Паргов и й пожела успех в тази сериоз-
на мисия.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова 
припомни, че Националният съвет на 
БСП трябва да утвърди решението. 
„Естествено че трябва да подкрепим 
Мая Манолова, по-ярка и убедителна 
кандидатура от средите на левицата аз 
не виждам”, категоричен беше Атанас 
Мерджанов.

Като основна цел на местните избори 
за левицата Нинова посочи увеличава-
не на кметовете от БСП със 100% и на 
общинските съветници с 30-40%.

Премиерът си пожела коректна кампания в СофияПремиерът си пожела коректна кампания в София

Бойко Борисов: Най-много Бойко Борисов: Най-много 
съм помагал на Мая Маноловасъм помагал на Мая Манолова
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К
ачеството на предлагането 
в туризма ще е решаващо 
за летния сезон през 2020 
г., коментира директорът 
на Института за анализи и 
оценки в туризма Румен 

Драганов. Според него това, че Бълга-
рия в предходни години е предлагала 
по-лошо качество на почивка на море 
в някои сегменти и категории хотели, е 
основната причина за спада на посе-
щенията на чуждестранни туристи в 
страната, който се наблюдаваше през 
юни и се задълбочи до над 3 на сто през 
юли.

Туристите продължават да са доволни 
от престоя си в хотели от 4 и 5 звезди, 
които са запълнени, същевременно има 
изоставане в заетостта в обекти, в които 
през миналата година е било предлагано 
по-ниско качество на туристическия про-
дукт. „Проблемите са основно по морето, а 
не във вътрешността на страната“, допъл-
ни Драганов.

Според него отпускането на допъл-
нителни средства за реклама или за 
чартърните полети не може да е мярка 
за подкрепа на туристически продукт с 
ниско качество. 

Ако продължаваме да 

рекламираме продукт с 
лошо качество

означава да гоним туристите, категори-
чен е Драганов.

Той допълни, че една от причините за 
съществуване на лошо качество е отсъст-
вието на единна организация на хотели-
ерския бизнес, създадена със закон по 
места, и затова не може да се получи обек-
тивен отговор на въпроса какво пречи на 
туризма да стане водещ и конкурентен на 
съседните пазари.

„Имаме елитни хотели, отличен турис-
тически продукт, но има и някои, които 
ни теглят надолу“, коментира експертът и 
изтъкна, че браншът е лишен от възмож-

ността да „из-
чисти” онези, 
които работят 
некачестве-
но, защото 
системата на 
категоризаци-
ята е в ръцете 
на ресорното 
министерство 
и кметовете 
на общините, 
което е „нес-
войствена за 
тях дейност”.

Според 
експерта в 

страната има над 3000 хотела с три звезди 
и тези места за настаняване са с „еднак-
ви звезди и с различно качество”. За да 
се освободи туризмът от „проблемните 
обекти”, е необходимо браншът да има 
определяща роля по места в системата за 
категоризация, смята Румен Драганов. По 
тази причина той изтъкна, че спешно чрез 
Закона за туризма трябва да се предвиди 
създаването на Национална хотелска 
организация измежду всички категори-
зирани по Закона за туризма от 2002 г. 
досега юридически лица, която да поеме 

Регистъра на местата за настаняване, 
хранене и развлечения. 

Според него тогава 

ще е ясно кой кой е в 
туризма

а контролът ще се поеме от бранша. „По 
този начин задругата на хотелиерите в оп-
ределено населено място не би допуснала 
хотел, който да влошава доброто име на 
дестинацията“, смята Румен Драганов.

Той припомни, че по данни на статис-
тиката през тази година 2,083 млн. са 
чуждестранните гости, посетили България 
през юли, а през същия месец миналата 
година те са били 2,153 млн., което озна-
чава, че със 70 000 по-малко са чуждес-
транните посетители. Този спад е основно 
заради морските курорти, където нама-
лението на чуждестранните на туристи е 
много по-голямо, като спадът по Черномо-
рието се компенсира от увеличението на 
пътуванията вътре в страната. 

Драганов посочи, че културно-исто-
рическият туризъм в София, Пловдив и 
туризмът във вътрешността - Велинград, 
Пампорово, Банско, както и посещени-
ята на къщи за гости набират скорост и 
компенсират отлива от морския туризъм 
през това лято.

Има елитни хотели, но и такива, които теглят надолуИма елитни хотели, но и такива, които теглят надолу

Експерт: Чуждите туристи бягат Експерт: Чуждите туристи бягат 
заради лошото заради лошото обслужванеобслужване
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Е
вропейската служба за бор-
ба с измамите със средства 
от ЕС (ОЛАФ) представи 
данните за дейността си 
през миналата година, като 
за България се посочва, че 

са били завършени четири проверки, от 
които две са приключили с препоръки. 

Проверките са установили, че в Бълга-
рия земеделски дружества, получавали 
в миналото средства от ЕС и достигнали 
границата на възможното финансиране, 
са опитали с измама да придобият още 
средства с основаването на привидно 
независими нови фирми.

Посочените дружества, достигнали 
границата на възможностите за получа-
ването на земеделски помощи от ЕС, са 
се разширявали с „независими” фирми 
(неползвали дотогава европейско фи-
нансиране), за да поискат още средства. 

„Независимите” фирми са били 
основавани или нарочно за целта, или 
са съществували от по-рано, но са били 
преструктурирани, така че

да не бъде ясна връзката 
им с дотогавашните 

получатели 
на средства от ЕС. Често адресът по 
регистрация на старите получатели на 
средства и „независимите” фирми е бил 

един и същ, установила проверката.
Подобни измами не само увреждат 

финансовите интереси на ЕС, но са в 
ущърб на честната надпревара, поло-
жителното развитие на земеделските 
дружества и частното предприемаче-
ство, коментират от ОЛАФ. Уточнява се, 
че общото финансово отражение от тези 
случаи се равнява на 10 милиона евро.

От 2014 до 2018 г. в България ОЛАФ е 
засякла 94 случая на нередности, без не-
пременно да е ставало дума за измами, 
и са били издадени 15 препоръки. Тези 
случаи са били свързани със средства от 
„традиционните” източници за бюджета. 
При структурните, инвестиционните и 
земеделските фондове са били про-
верени 1072 случая, по които са били 
издадени 27 препоръки.

От 2012 до 2018 г. българските власти 
са предприели действия по 13 случая, от 
които един е завършил с повдигането на 
обвинение, а 

по девет случая не са били 
взети мерки 

досега. През миналата година ОЛАФ е 
получила три сигнала от българските 

власти и 45 сигнала от частни източни-
ци, се подчертава още в документа.

В доклада се посочва, че ОЛАФ е 
препоръчала на страните от общност-
та възстановяването на 371 милиона 
евро към бюджета на ЕС. През миналата 
година в Евросъюза са били открити 
219 нови разследвания след извършени 
1259 предварителни оценки. Общо 167 
разследвания са били приключени с 
издаването на 256 препоръки, показват 
данните.

Проверките са обхванали изразходва-
нето на средства от структурните фон-
дове, дейността на митниците и преките 
разходи от европейския бюджет. Сред 
най-честите нарушения са установени 
опити за измама с основаването на „фал-
шиви дружества” за извършването на 
фиктивна дейност, като на тази основа 
са отправяни искания за европейско фи-
нансиране. В Евросъюза са били устано-
вени измами в областта на земеделието 
и пране на пари от тези дейности през 
държави извън общността. По междуна-
родни схеми е постигано избягване на 
данъчни задължения, отбелязват още от 
ОЛАФ.

„Независими фирми“ били основавани с „Независими фирми“ били основавани с 
цел придобиване на още средствацел придобиване на още средства

ОЛАФ разкри в България схема за ОЛАФ разкри в България схема за 
измами със земеделски дружестваизмами със земеделски дружества
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П
ървите кадри от въздуха 
в понеделник вечерта 
показват тоталната 
разруха, която ураганът 
Дориан остави след себе 
си на Бахамите. Отнесе-

ни покриви, обърнати коли и тирове, 
прекършени дървета и електрически 
стълбове, срутени стени и повсеместно 
наводнение – видеото и снимките при-
личат на град след бомбардировка.

Изключително бавно Дориан се 
насочва към Източното крайбрежие 
на САЩ – Флорида, Джорджия и Южна 
Каролина са на прицела на ураганните 
му ветрове и проливни дъждове. И 
понеже се движи толкова бавно над 
топлите води на Атлантика, това ще му 
даде възможност отново да са засили. 
От сряда до четвъртък вечерта Дориан 
се очаква да мине покрай Джаксънвил, 
Флорида, до Чарлстън, Южна Каролина, 
със скорост на ветровете от 175 км/ч.

А разлика от около 30 километра в 

проектирания му от синоптиците път 
може да означава разликата между 
тотална разруха и сравнително по-леки 
поражения и наводнения за милиони 
души по Източното крайбрежие. Сред 
тях десетки хиляди българи, които жи-
веят в тези райони.

За и против евакуацията
Силвия Минева живее със семейството 
си в Чарлстън. Съпругът й кара камион 
и в понеделник каза, че няма да се ева-
куира с дъщеря си Ема. Но във вторник 
промени решението си. “Ние решихме 
да се махаме от Чарлстън. Не мисля, 
че ще има нещо кой знае какво, най-
вероятно ще има наводнения и може 
токът да спре”, обясни тя. Колко точно 
ще е лошо положението зависи от това 
колко близо Дориан ще се приближи до 

брега. Засега синоптиците не очакват 
окото на урагана да се стовари върху 
сушата.

„Решихме да не се евакуираме, макар 
че при нас това е задължително, казва 
Даниела Кирилова Макарти, която 
живее в Понте Ведра бийч, Флорида. 
„Евакуирахме се при предишните два 
урагана. Сега аз вярвам, че ураганът 
няма да стигне сушата. Мисля, че 
скоростта на вятъра ще продължи да 
намалява и бурята ще остане в океана. 
Вероятно ще има наводнения и дъждо-
ве. Нашата къща е близо до океана, 
но не чак толкова и мисля, че ще сме 
добре. Ако бяхме на брега, щяхме да се 
евакуираме“, допълва Даниела. 

„Все пак ще погледнем времето 
сутринта във вторник и ще решим по-
следно. Мисля, че хората, които не са се 

евакуирали, могат да изчакат до около 
10 часа сутринта и да решат за последно 
какво да правят“, пояснява българката, 
която е в Щатите още от 90-те години и 
се занимава с продажба на недвижими 
имоти. Съпругът й обаче е на по-друго 
мнение. „Той смята 50 на 50, че Дориан 
може да удари сушата. Ако все пак се 
наложи да напуснем района, ще отидем 
в Джорджия.“

„Прибрали сме всички неща отвън, 
които могат да бъдат отнесени от 
вятъра – столове, маси, саксии с цветя. 
Колите ще бъдат в гаража. Заредихме ги. 
На доста от бензиностанциите наоко-
ло нямаше бензин. Запасили сме се с 
храна и вода за всеки случай. Очакваме, 
че може да загубим електричество за 
известно време, затова купихме големи 
лампи на батерии, имаме и свещи, и 

фенерчета“, обяснява също Даниела. 
На няколко километра от океана е 

и домът на Силвана Криста. Тя вече е 
подготвена, защото и 

до днес си спомня ужаса 
от урагана Уилма

Заради Дориан подсилват прозорците 
с дървен материал, а вътре имат доста-
тъчно храна и вода.

“Цяла седмица се приготвяме за ура-
гана”, казва пред BG VOICE българката 
Силвана, която живее във Форт Уодър-
дейл, един от градовете във Флорида на 
пътя на бурята Дориан, която ще удари 
Източното крайбрежие в понеделник 
срещу вторник.

Всички се приготвят. Купуват храна, 
вода и укрепват прозорците. Аз живея 
на 4 мили от океана, но и тук е опасно, 

Тотална разруха след Дориан, Тотална разруха след Дориан, 
хиляди българи на пътя на ураганахиляди българи на пътя на урагана

Евакуации в три щата – Флорида, Джорджия и Евакуации в три щата – Флорида, Джорджия и 
Южна Каролина се готвят за бурятаЮжна Каролина се готвят за бурята

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
При спасителна операция Джулия Айлън минава през дълбоките води на наводнението във във Фрийпорт, 
Бахамите заедно с кученцето си.

Над 60% от Бахамите са наводнени
Сн.: АП/БТА
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когато има буря. Живея под наем, наемо-
дателката ми даде картбланш да си обез-
опася прозорците, но от мениджмънта 
на кооперацията не дават да се слагат 
дървени плоскости или капаци отвън.

Затова аз с каквото мога спасявам 
положението”, продължава задъхано 
Силвана, защото бърза да продължи с 
приготовленията.

От българското посолство във Ва-
шингтон съветват сънародниците ни, 
които са на пътя на Дориан, да се вслу-
шат в указанията на местните власти и 
да се евакуират, ако това е наредено. 
При необходимост от съдействие може 
да се обадите на спешния номер 911, 
както и на телефоните на посолството 
във Вашингтон: (202) 387 0174; (202) 299 
0273; (202) 483 1386.

Във вторник ураганът Дориан вече 
развихри тропически бури край най-из-
точните части на крайбрежието на щата 
Флорида.

Националният център на САЩ за 
ураганите съобщи, че Дориан остава 
буря от втора категория и се придвижва 
на североизток със скорост около 7 км/ч 
почти успоредно на Източното крайбре-
жие на Флорида, но над океана. Ветровете 
достигат скорост до 175 км/ч.

„САЩ е най-подготвената държава, 
защото най-често страда от тропични 

циклони. Те могат да си позволят лукса 
да евакуират 1 млн. души. След една 
седмица жителите могат да се върнат и 
да намерят собствеността си по същия 
начин, по който са я оставили”, пояснява 

българският климатолог Георги Рачев.
„Жителите на Флорида са свикнали с 

ураганите“, казва Таня от Джаксънвил, 
който е малко по-навътре в сушата и на 
36 км (22мили) западно от Понте Ведра 

бийч. „Ние няма да се евакуираме, няма 
и защо. Мисля, че при нас всичко ще 
е само тропическа буря. Но ако стане 
опасно, хората тук си помагат винаги“, 
допълва Таня.

Джаксънвил

Чарлстън

Хатерас

Атлантик сити
Нантъкет

Халифакс

Маями

Сряда вечер
177 км/ч

Четв. вечер
170 км/ч

Петък вечер
135 км/ч

Събота вечер
128 км/ч

Неделя вечер
112 км/ч

УРАГАНЪТ ДОРИАН ПРОГНОЗА
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА

Поне 7 жертви на стихията, но 
вероятно са много повече

Премиерът на Бахамите Хюбърт 
Минис каза, че жертвите от 
урагана Дориан на Бахамски-

те острови са нараснали до седем и 
вероятно ще се окажат повече.

Той уточни, че към известните до-
сега петима загинали са се прибавили 
още двама, които са били тежко ране-
ни и пренесени на остров Ню Про-
видънс, където са издъхнали. Сред 
жертвите е и 7-годишно момиченце.

„Можем да очакваме още смъртни 
случаи”, каза Минис. Досегашните 
данни се основават на предварителна 
информация за жертвите и пораже-
нията на остров Абако. Премиерът 
е посетил този остров и ще отиде на 
Гранд Бахама веднага щом позволят 
метеорологичните условия.

Минис определи случващото се на 
Бахамите като “историческа трагедия”.

Въздушните кадри показват разру-
шените близо 13 000 къщи. Повечето 
от тях са напълно унищожени, много 
други обаче са с изтръгнати покриви 
и са негодни за използване.

“Сякаш водим война с враг, който 
разполага с всички възможни оръ-

жия”, каза премиерът Хуберт Минис 
във вторник. Той обясни, че клипове-
те, които е видял, са го потресли.

Най-засегнат е Фрийпорт. Хора-
та използваха малки лодки, за да 
помогнат на съгражданите си. Видях 
такива и на джетове, които търсеха 
съседите си, приятелите си или прос-
то хора, които са изпаднали в нужда“, 
разказва репортерът на CNN Патрик 
Опман.

Доброволческата акция дала резул-
тат. Хората намерили изтощени почти 
до смърт пострадали от стихията. Те 
били скрити в мазета и тавани. Имало 
и такива, които просто се вкопчвали 
в покривите на къщите си в послед-
ни опити да се опазят живи. Дали от 
силните ветрове или от наводненията, 
които ги съпътствали. Всичките били 
изтощени до смърт. 

Един от спасените мъже дори през 
сълзи разказал, че жена му се удавила. 
Надявал се единствено да намери 
тялото й, за да може да я погребе.

„Разрушени сгради, съсипан бизнес, 
разбити човешки съдби“, казва преми-
ерът на Бахамите Хюбърт Минис.

Щетите ще струват на 
застрахователите поне 25 млрд. долара

Ураганът Дориан, който удари 
Бахамите в понеделник, може да 
причини на застрахователния 

сектор загуби от най-малко 25 млрд. 
долара. Прогнозата е на анализатори 
на швейцарската банка UBS, съобщава 
Bloomberg. Ако тя се потвърди, това 
ще е най-скъпото природно бедствие 
за индустрията от 2017 г.

Дориан може да нанесе загуби до 
около 40 млрд. долара в зависимост 
от това дали бурята ще удари Източ-
ното крайбрежие на Флорида през 
следващите няколко дни, посочват 
анализаторите в бележка до клиентите 
на банката.

Ураганът е вторият по сила в Атлан-
тическия океан в историята. Той удари 
Бахамите и се очаква бавно да се 
премести към Източното крайбрежие 
на САЩ, където властите наредиха на 
над 1 млн. души от щатите Флорида, 
Южна Каролина и Джорджия да се 
евакуират.

Анализаторите на швейцарската 
банка осъвремениха модела си, за да 
отразят по-големите евентуални загу-
би за застрахователите, като очаква-
нията сега са те да бъдат от порядъка 
между 5 млрд. и 40 млрд. долара, а 
базовият сценарий вече предвижда 
загуби от 25 млрд. спрямо 15 млрд. 

долара преди.

По-големи щети от 
природни бедствия

Експертите от UBS очакват загуби-
те от природни бедствия през тази 
година да достигнат 70 млрд. долара. 
Застрахователите се сблъскаха с ре-
кордни покрития на щети от урагани, 
земетресения и пожари за над 135 
млрд. долара през 2017 г., а миналата 
година беше малко по-лека за тях.

Последното природно бедствие, 
което причини над 25 млрд. долара 
застрахователни щети, беше ураганът 
Мария преди две години според гер-
манската презастрахователна група 
Munich Re, която поддържа база данни 
за най-големите загуби.

Застрахователната индустрия се е 
възползвала от сравнително малкото 
големи бедствия от тези като Мария. 
Това е позволило на най-големите пре-
застрахователи в света, които поемат 
голяма част от риска от урагани, да 
натрупат допълнителен капитал от 
30 млрд. долара според UBS. Банката 
преценява, че вероятните загуби от 
Дориан ще се отразят на капитала на 
компаниите, което потенциално може 
да накара презастрахователите да 
повишат цените си.

Още снимки, видео и последното за Дориан може да 
следите 24/7 на www.BG-VOICE.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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П
олицията във Варна официал-
но потвърди, че тялото, откри-
то край военното поделение в 
село Любен Каравелово, е на 

изчезналия 28-годишен Иван Йорда-

нов. Няма данни 
за насилствена 
смърт. Предстои 
да бъде направена 
аутопсия, за да 
се разбере каква 
е причината за 
фаталния край.

На мястото неза-
бавно е извършен 
оглед и процесу-
ално-следствени 
действия, назначе-
ни са и съответните 
експертизи.

Младият мъж изчезна след тайно 
парти в гората. По случая е образувано 
досъдебно производство. Работата по 
случая продължава.

Йорданов е бил забелязан за послед-

но в гориста местност край с. Любен 
Каравелово, община Аксаково, където 
е бил на палатка с приятели. Той е бил 
там на парти, организирано от затворе-
на група във фейсбук.

Трупът бе намерен на метри от 
бившето военно поделение. Въпреки 
че го издирваха с кучета, той бе открит 
седмица след като бе подаден сигнал за 
изчезването му. Близките му подадоха 
съобщение за изчезването му на 25 
август.

Младият мъж е говорил по телефона 
с баща си.

Съобщил, че се е загубил в 
гората 

След това следите му се губят.
„Купоните в изоставеното военно по-

деление край варненското село Любен 

Каравелово притесняват местните хора, 
особено след фаталния край на един 
от участниците в тях“, каза кметът на 
селото Иван Димитров.

В бившето военно поделение всеки 
може да влезе без проблем. Преди 
седмица там имало голям купон, на 
който Иван Йорданов е присъствал. В 
един момент той се загубил и изпратил 
есемес с GPS координатите на воен-
ното поделение, след което изчезнал. 
Близо 40 полицаи, доброволци и куче-
та търсеха следи от изчезналия млад 
мъж. Тялото било открито случайно 
от местен жител. „Като минах с коня, 
животното се стресна. Като погледнах 
в храстите – видях трупа. Тогава се оба-
дих на кмета“, разказва Тунчо Костов, 
който се натъкнал на тялото на Иван 
Йорданов.

А
нтикорупционната комисия 
(КПКОНПИ) ще разследват 
съвместно със служба „Военна 
полиция” случаи на коруп-

ция в сферата на отбраната – висшия 
команден състав на армията и висшите 
публични длъжности в Министерството 
на отбраната, в това число министъра и 
заместниците му.

Новите правомощия на антикорупцион-
ната комисия са предложени в проект на 
инструкция за взаимодействие с „Военна 
полиция“. Документът е публикуван за 
обществено обсъждане.

Антикорупционната комисия ще има 
право на достъп до полицейския регистър 
на служба „Военна полиция”, който съдържа 
пълните лични данни за всички регистрира-

ни, както и до водените разследвания срещу 
тях, за вида на престъплението, категорията 
(военнослужещ, цивилен служител, лице 
извън структурите на Министерството на 
отбраната), месторабота и др.

Предвижда се двете служби да обменят 
информация, да съставят съвместни плано-
ве за действие и да си оказват техническа 
помощ при разкриване на престъпления 
от общ характер в Министерството на 
отбраната, Българската армия и структурите 
на подчинение на министъра на отбраната. 
Съдействие между организациите ще има 
и за провеждане на оперативно-издир-
вателни действия на органите на служба 
„Военна полиция“ по отношение на лицата, 
по които службата осъществява законовите 
си функции; извършване на проверки по 

заявителски материали и воен-
ни досъдебни производства, за 
които е необходима експертна 
помощ от органи на КПКОНПИ 
при спазване изискванията на 
действащото законодателство.

По искане на антикорупцион-
ната комисия „Военна полиция” 
ще може да й съдейства за 
операции и издирване с цел 
пресичане или разкриване на 
корупционни престъпления 
с участието на лица, заемащи 
висши публични длъжности.

Двете звена ще си сътруд-
ничат и ще могат да обменят 
информация при подбора на 
кандидати за работа.

Намериха тялото на Намериха тялото на 
изчезнал край Варна младежизчезнал край Варна младеж

Антикорупционната комисия ще Антикорупционната комисия ще 
разследва далавери в отбранатаразследва далавери в отбраната

Иван Йорданов бил на парти, организирано Иван Йорданов бил на парти, организирано 
от затворена група във фейсбукот затворена група във фейсбук
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Крути мерки на магистрала Крути мерки на магистрала 
„Струма“„Струма“
Ще бъдат взети крути мерки спрямо мате-

риалите около моста на АМ „Струма” при 
Дупница. Това каза заместник-министъ-

рът на регионалното развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков след работна среща в 
Кюстендил по повод инцидента на магистралата, при който при пожар бяха 
компрометирани елементи от съоръжението. „Ще покажем цялата строгост 
на процедурите по отношение на собственика на материалите”, заяви Нанков. 
Собствеността върху терените, граничещи със сервитута на държавния път, не 
е доказана, защото има съдебни процедури с общината. Към момента сер-
витутът на моста е разчистен от материали и отпадъци, но в непосредствена 
близост има струпани други отпадъци.

Броят земеделските Броят земеделските 
стопанствастопанства
Започва пробното преброяване на близо 3000 

различни по размер и специализация земедел-
ски стопанства в България. След влизането в ЕС 

това ще бъде трето преброяване, което има за цел да 
се видят производствените методи, мерките за разви-

тие на селските райони и агроекологичните показатели.
Във всяка област в пробното преброяване ще участва поне по един анке-

тьор, който ще проведе интервюта с различен брой стопанства. Останалите 
анкети на включените в списъка земеделски стопанства ще бъдат проведени 
от експертите по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.

Банките с печалба от над 1 Банките с печалба от над 1 
млрд. левамлрд. лева
Печалбата на банките надхвърли 

1 млрд. лв. за първите седем 
месеца на годината. Резултатът 

е с 10% по-висок спрямо същия пери-
од на 2018 г., когато секторът отчете 
рекорден в историята си финансов 
резултат.

Въпреки ниските лихви по депозитите влоговете в банковия сектор 
продължава да се увеличават и те достигат до 93.4 млрд. лв. Новите спес-
тявания на домакинствата са в размер на 319 млн. лв., а на фирмите – 865 
млн. лв.

Moody’s повиши рейтинга на Moody’s повиши рейтинга на 
БългарияБългария

Moody’s повиши перспективата 
за кредитния рейтинг на Бълга-
рия от стабилна на положителна 

и потвърди дългосрочния рейтинг на 
страната в чуждестранна и местна валута. 
Това съобщи Министерството на финан-
сите. От ведомството съобщиха също, че 
положителната промяна отразява силната 
фискална позиция, както  и благоприят-
ните перспективи пред икономическия 

растеж. Moody’s акцентира върху подобряващите се фискални показатели 
и провежданата последователна и благоразумна политика.

Сертификатът на Пламен Сертификатът на Пламен 
Георгиев бил истинскиГеоргиев бил истински
В сертификата за обучение по испански 

език на бившия шеф на антикорупцион-
ната комисия Пламен Георгиев може да 

има правописни грешки, но той е истински, 
казват от фирмата, издала документа. Съмне-
нията за нивото на владеене на езика станаха 
една от причините за недоволство срещу 
назначаването на Георгиев за консул във 
Валенсия.

Георгиев е бил един от служителите на 
антокорупционната комисия, които са минали 
през обучението за сертификат В1. Грешките в документа били заради това, че е 
написан на латиница, с английска азбука и няма как да има съответните ударе-
ния,  типични за испанския език.
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Т
ази година домакинствата 
в Америка ще имат средно 
по 104 долара на месец 
по-високи сметки за вода 
и за отпадни води, което е 
31% повече за по-малко от 

десетилетие. Тези сметки се увеличават 
по-бързо от инфлацията и скачат за 
осма поредна година. 

В 50 града водата вече е 
поскъпнала 

с 3,6% повече от предходната година, т.е 
хората плащат повече за всяка чаша вода, 
всеки душ и всяко пускане на пералнята. 
Едновременно с това много от големите 
градове в цялата страна се борят със зас-
таряващи водоразпределителни системи, 
по-малко ресурси и екстремно време.

Темпът на увеличението на цената на 
водата за последните 8 години надминава 
също и покачването на цените на повече-
то хранителни стоки или бензин, уточня-
ват от Бюрото по трудова статистика.

Питейната вода в Щатите се доставя по 
1 милион мили тръби, голяма част от тях 
са положени в началото и средата на ХХ 
век и имат могат да се използват от 75 до 
100 години, сочи доклад на Американско-
то дружество на строителните инженери. 
Групата дава на оценка Слаб 2 за цялост-
ната инфраструктура в страната. Системи-
те за отпадни води също не са в по-добро 
състояние и получават оценка Слаб 2+.

„Отлагаме тази толкова нужна инвес-
тиция от десетилетия насам”, каза Ерин 
Кейси от друга изследователска група за 
проблемите на питейната вода. „И така 
има изоставане на проекти, които трябва 
да направим, а все няма достатъчно пари”, 
допълва тя. Неуспешното управление 

на водните системи доведе до кризи с 
водата във Флинт, Мичиган и Нюарк, Ню 
Джърси.

На всичкото отгоре изменението на 
климата също играе роля, тъй като по-
честите и силни бури водят до по-големи 
разходи за поддръжка. В някои части на 
страната сушата е предизвикала липса 
на източници на вода до критични нива. 
За градовете наоколо става по-скъпо да 
намерят други източници. Другият им 
вариант е да започнат да харчат повече за 
пречистване.

Водата вече е 

недостъпна за 1 от 10 
американски домакинства
- дял, който се очаква да се утрои и 
достигне до над 30% през следващи-
те 5 години, са изчислили от щатския 
университет в Мичиган. Когато цените 
се повишат, понякога хората просто не 
плащат. Но комуналната компания все 

още управлява същия или по-голям 
обем вода през своите системи и се 
нуждае от приходи, за да плати за сис-
темата. Ако някой не си плаща сметките, 
компанията ще си ги вземе, като увели-
чи налозите на всички останали.

Най-много е поскъпнала водата в Ел 
Пасо Тексас. Увеличението там е с 33,32 
долара за година в сравение с 2018 г. 
Следват Балтимор с 26,50 долара, Ри-
върсайд, Калифорния с 21,96 долара и 
Сан Франциско с 12,83 долара. С над 10 
долара е скочила водата и в Портланд 
и Сиатъл. Най-ниски са увеличенията 
в Индианаполис – с 12 цента, и в Лас 
Вегас – с 43 цента. Увеличения не са ре-
гистрирани в Чикаго, Джаксънвил, Фло-
рида и Атланта, но това не означава, че 
няма да има скок в цените догодина.

Няма определена 
формула за фактуриране 

на водата

която да се спазва от всички водо-
разпределителни дружества. Сметките 
и увеличенията зависят от системата 
на всеки град за доставка, нуждата от 
ремонти, обема на използваната вода, 
както и от това как се изчислява сметка-
та на клиента.

Много градове имат програми за жи-
тели с ниски доходи, които предлагат 
планове за разсрочено плащане или 
получаване на помощи. Някои обаче 
търсят „по-иновативни“ методи за так-
суване, за да предотвратят ситуации, в 
които тези хора се оказват със спряно 
водоподаване. Пример в това отноше-
ние е програмата на Филаделфия. Там 
преди две години е въведена програ-
ма, според която домакинствата са 
разделени в няколко категории според 
доходите. Тези, които са под федерал-
ния минимум за бедност (имат 4 души 
с общ доход около 39 ооо долара), пла-
щат само между 2 и 4% от този доход.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Домакинствата ще имат средно по 104 долара месечно увеличениеДомакинствата ще имат средно по 104 долара месечно увеличение

Защо цената на водата в Америка Защо цената на водата в Америка 
скача всяка година?скача всяка година?



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

„Без да отричаме приноса 
на СССР за разгрома на 
нацизма в Европа, не трябва 
да си затваряме очите , че 

щиковете на Съветската армия донесоха 
на народите в централна и източна Евро-
па половин век репресии, заглушаване 
на гражданската съвест, деформирано 
икономическо развитие и откъснатост 
от динамиката на процесите в развитите 
европейски държави”.

Това заяви българското Министер-
ство на външните работи в изявление, 
публикувано на сайта си. Съобщението 
е направено по повод организираната 
от посолството на Руската федерация 
изложба „75 години от освобождението 
на Източна Европа от нацизма”, насроче-
на за 9 септември.

Външното ни министерство уточнява, че 

няма никакво отношение 
към тази проява

и съветва руското посолство „да не 
заема позиция в подкрепа на съмни-
телна историческа теза („освобожде-
ние”), която привилегирова само някои 
политически среди в България, тъй като 
е намеса във вътрешнополитическите 
дебати в страната ни”.

„9 септември и неговите последици 
трябва да останат достояние на историци-
те и историческата наука, за да получат 
пълна и точна оценка за влиянието вър-
ху развитието на България през ХХ век”, 
гласи още изявлението. „От гледна точка 
на международното право фактите са 
ясни: деветосептемврийският преврат 
е пряка последица от обявяването на 
война на България от страна на СССР 
на 5 септември 1944 г. и последвало-
то навлизане на съветски войски на 
територията на неутрална спрямо СССР 
България.

СССР обявява война на България, 
когато на власт току-що е дошло ново 

демократично правителство, обявило се 
за прекратяване на връзките с нацистка 
Германия и потвърдило позицията на 
неутралитет на Царство България спря-
мо Русия. Следва временна окупация на 
България от СССР и съюзниците, която 
формално се администрира от предста-
вители на коалицията, но де факто се 
упражнява изключително чрез съветско-
то военно присъствие.

Дългосрочните последици за Бълга-
рия са същите, каквито и за останалите 
страни от Източна Европа, попаднали 
в съветската зона на влияние – 45 
години управление на тоталитарен 
режим, опиращ се на болшевишко-ле-
нинския вариант на комунистическата 

идеология.”
Преди няколко дни стана ясно, че ру-

ското посолство в София готви поредна-
та хибридна провокация. На страницата 
си във фейсбук мисията съобщи, че на 9 
септември ще открие изложба, посвете-
на на

 75-ата годишнина от 
освобождението на 

Източна Европа 
от нацизма, наречена  „Освобождение 
Болгарии”. 

Експозицията ще бъде открита знаково 
на 9 септември от 16.00 часа в Руския 
културно-информационен център в София 
(на ул. „Шипка“ № 34). Изложбата ще бъде 
представена от посланика на Русия в Бъл-
гария Анатолий Макаров, директора на 
фондацията „История на Русия” Констан-
тин Могилевски и др.

Руското посолство в България излезе 
с позиция срещу острата реакция на 
българското външно министерство.  В 
отговора се казва: „изложба няма нищо 
общо нито с днешния български вътреш-
нополитически дебат, нито с отделни 
политически сили, затова до известна 
степен сме учудени от това, че може да 
се правят каквито и да било официални 
заявления преди запознаване със самата 
експозиция”.

(Още за 9 септември на стр. 70)

Москва е изненадана от българската реакция.Москва е изненадана от българската реакция.

Външно се скара на руското Външно се скара на руското 
посолство заради 9 септемврипосолство заради 9 септември

Външно министерство на Република България
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Помпео потушава Помпео потушава 
напрежението с ЕСнапрежението с ЕС
Държавният секретар на САЩ Майк Помпео и Урсула фон 

дер Лайен, която бе избрана за нов председател на Евро-
пейската комисия, изразиха общо намерение да работят по 

въпросите от световния дневен ред. Това се посочва в изявле-
ние на Държавния департамент след среща между двамата в 
Брюксел. 

Държавният секретар Майк Помпео поздрави Урсула фон дер Лайен с избирането 
й. Страните потвърдиха, че тясното сътрудничество между САЩ и ЕС е много важно 
за процъфтяването им както в Атлантическия регион, така и в целия свят. Изразена бе 
обща решимост да се работи съвместно по широк кръг глобални въпроси. 

При визитата си в Брюксел Помпео ще се срещне с лидерите на ЕС и НАТО. Посеще-
нието е в момент на дипломатическо напрежение между трансатлантическите съю-
зници, включително за митата за европейски коли и различията в политиката спрямо 
Иран и климатичните промени. 

Ирак затвори телевизия на Ирак затвори телевизия на 
КонгресаКонгреса
Ирак преустанови за три месеца дейността на финанси-

рания от американския Конгрес арабски телевизионен 
канал „Ал Хура” след излъчването на документален филм 

за корупцията сред религиозните служители, който предизвика 
полемика.

25-минутният филм, озаглавен „Религиозната корупция в Ирак”, осъжда предпола-
гаемите случаи на корупция сред влиятелни религиозни кръгове на шиитите и суни-
тите, които са обвинени в отклоняване на публични средства и връзки с въоръжени 
групировки.

Проиранските политически и въоръжени групировки в Ирак многократно призоваваха 
за наказания за излъчването на документалния филм на фона на опасенията, че напреже-
нието между САЩ и Иран, които са съюзници на Багдад, ще се прехвърли и в Ирак.

Иран блокира ядрената сделкаИран блокира ядрената сделка

Иран ще спре да изпълнява още свои задължения по международното споразу-
мение за ядрената си програма от 2015 г., обяви иранският 
министър на външните работи Мохамад Джавад Зариф.

Иранският външен министър подчерта, че дори след като спре 
да изпълнява трета група свои задължения по ядреното спора-
зумение, страната му възнамерява да продължи да преговаря 
за неговото спасяване. Целта ни е „не да го унищожим, а само да 
поправим европейските грешки”, обясни той.

Бъдещето на сделката се оказа под въпрос през май миналата година, когато САЩ се 
оттеглиха от нея, след което наложиха отново санкции на Иран, по-конкретно срещу 
износа на петрол – ключов сектор на иранската икономика. 

Мирно споразумение за Мирно споразумение за 
АфганистанАфганистан
Американският пратеник за Афганистан Залмай Халилзад се 

е срещнал с афганистанския президент Ашраф Гани, за да го 
информира за поредния кръг от преговорите между САЩ и 

талибаните в Доха.
В Доха Халилзад представляваше САЩ в преговорите с тали-

баните и каза, че двете страни са „на прага на споразумение”, 
въпреки че ислямистките бунтовници атакуваха главните градове 

на афганистанските провинции Кундуз и Баглан. Говорителят на талибаните Сухаил 
Шахин, който е присъствал на преговорите в Катар, също каза, че двете страни са 
пред приключване на инвазията и постигане на мирно решение за Афганистан.

Очаква се споразумението да включва изтегляне на американски сили от страната 
в замяна на обещание на талибаните, че няма да допуснат Афганистан да бъде из-
ползван от екстремисти за подготвяне на нападения срещу САЩ и техни съюзници.

Майк Пенс: Съюзниците да Майк Пенс: Съюзниците да 
спазват задълженията сиспазват задълженията си
САЩ ще продължат да призовават съюзниците си да изпъл-

няват общите обещания, що се отнася до отбраната. Това 
заяви на възпоменателните церемонии за 80-годишнината 

от избухването на Втората световна война във Варшава американ-
ският вицепрезидент Майк Пенс.

САЩ нееднократно са отправяли искането членките на НАТО да 
влагат повече средства за отбрана, за да изпълнят даденото от тях обещание през 2014 
г. да заделят 2 процента от брутния си вътрешен продукт за отбранителни разходи.

По време на емоционалните церемонии в памет на участниците и жертвите във 
Втората световна война лидери от целия свят участваха в церемониалното биене на 
камбана, на която бе изписан надписът „Памет и предупреждение”.
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А
дминистрацията на Тръмп 
тихомълком е промени-
ла правилата за визите, 
предоставени на имигран-
ти, които сътрудничат на 
властите в криминални 

разследвания. С промените такива хора 
ще могат да бъдат депортирани, дори 
докато чакат визите си.

Въпросните визи са U визи, въведени 
през 2000 г. Включват както хора, сви-
детели на престъпление, така и жертви 
на домашно насилие, трафик на хора 
и масови стрелби. За миналата година 
в регистрите на имиграционните са 
постъпили над 120 000 молби.

Със заплахата да бъдат върнати в ро-
дината си, много имигранти в страната 
няма да съобщават за сериозни престъ-
пления, казват имиграционни адвокати. 

Новите мерки според тях подчертават 
още веднъж усилията на администра-

цията на Тръмп да депортира колкото 
може повече имигранти от САЩ.

Това ще има смразяващ 
ефект

казва Айлийн Блесингър, предста-
вител на организация за защита на 
имигрантите във Вирджиния. „Когато 
кандидатствате за такава виза, вие по 
същество се появявате в радара на 
имиграционтите ( ICE), но сега същест-
вува риск ICE да ви арестува”, добавя тя. 
Друг специалист казва, че преди хората 
с отказ за U виза са можели да останат 
в страната с друга виза или друг статут, 
ако са имали такива, но сега могат да 
бъдат депортирани.

Промяната бе обявена в редактирана 
директива на имиграционните, публи-
кувана на 2-ри август.

Директивата по същество позволява 

на ICE да даде разрешение на хората да 
останат в страната, докато чакат своите 
U визи. Но сега ICE може да депортира 
висящите кандидати по своя преценка.

Заявленията за U визи могат да отне-
мат до четири години. Правителството 
издава 10 000 бройки годишно, но не 
ограничава броя на визите, издавани  
на съпрузи и деца на кандидати или 
родители на кандидати, които са на 
възраст под 21 години.

Директивата запазва изискването 
имиграционните агенти 

да преразглеждат 
съвкупността от 

обстоятелства 
за всеки случай, включително „всякак-
ви благоприятни или неблагоприятни 
фактори, както и свързаните с тях феде-
рални интереси” и да решават дали да 
разрешат на кандидата да остане или 
да му откажат виза. “

В изявление пред някои медии 
говорител на ICE защити промяната и 
заяви, че това ще помогне за справяне 
с обема на заявленията. „Тъй като броят 
на молбите за U визи се е увеличил, 
този процес се превръща в тежест за 
агенцията ни. Промяната не се отразява 
на качеството при проверката на заяв-
ленията”, допълва той.

Според някои активисти за либе-
рална имиграционна политика новата 
директива прилича много на предиш-
на наредба на имиграционните от 
миналата година, с която се прекрати 
практиката за опрощаване на сумата 
за подаване на молба за U виза. Тази 
промяна намали броя на хората, които 
искат такава виза

Всъщност молбата за самата виза е 
безплатна, но кандидатите с минали 
престъпления или имиграционни 
нарушения трябва да платят такса в 
размер на 585 долара.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Депортират имигранти дори и да Депортират имигранти дори и да 
сътрудничат при разследваниясътрудничат при разследвания

Администрацията на Тръмп тихомълком е Администрацията на Тръмп тихомълком е 
променила правилата за U визипроменила правилата за U визи

А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп направи крачка назад 
в решението си да гони болни 
чужденци, които трябва да се 

лекуват в САЩ. Преди около седмица 
десетки граждани на други страни, 
сред които деца, страдащи от ХИВ, 
рак и други тежки заболявания, бяха 
информирани, че имат 33 дни да на-
пуснат страната. В противен случай ги 
очаква депортация.

Службата за гражданство и имигра-
ция на САЩ (USCIS) беше разпратила 
писма до редица чужденци, че не е 
необходимо да подновяват докумен-
тите си, което ставало на всеки две 
години, докато се лекуват, а по-скоро 
да се организират в рамките на малко 
повече от месец да напуснат САЩ.

Във вторник обаче от USCIS казаха, 
че не всеки, който е получил подобно 

писмо, ще бъде депортиран. Всеки слу-
чай щял да се разглежда поотделно.

Решението на администрацията на 
президента Тръмп тези хора да бъдат 
гонени от САЩ не беше оповестено 
публично, което предизвика огромна 
вълна от недоволство. Най-вече след 
като обществено достояние станаха 
случаи, в които болни от ХИВ, рак, 
церебрална парализа и други тежки 
заболявания деца трябваше да се 
прибират в родните си страни дори да 
не са се излекували.

Сред тези, на които им е отказано 
да останат, е и 16-годишно момче с 
муковисцидоза, както и 13-годишно 
дете с мускулна дистрофия. Още по-
фрапиращо е, че има и 4-годишно мо-
миче, което е с церебрална парализа. 
То е родено в Америка, но майка му е 
чужденка.

Тръмп даде заден за депортирането на 
болни чужденци, лекуващи се в САЩ
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Г
раничните служби на САЩ 
отказват достъп до страната 
на чужденци заради техни 
съобщения в социалните 
мрежи или видеа, които са 
получили или изпратили. 

Причина за отказа може да стане дори 
снимка, която не се харесва на някои от 
проверяващите, както и наличието на 
приложение за криптирана връзка като 
телеграм или WhatsApp. За това аларми-
раха множество опитали се да влязат на 
територията на Америка с легални визи, 
които са били върнати принудително в 
страните си. Сред хората, подали жалби 
до различни институции в САЩ, се сре-
щат цели семейства и дори цели турис-
тически групи, които са били изпратени 
с първия полет обратно към страната, от 
която идват. Един от последните случаи 
е на палестиец, който живеел в Ливан. 
Той бил приет в престижния универси-
тет “Харвард” и трябвало да е първокурс-
ник. Летищните власти в Бостън обаче 
му отказали да го пуснат в страната. Още 
с пристигането му 17-годишният Исмаил 
Аджави бил привикан за по-обстойна 

проверка. Той обяснил, че е възпитани 
на “Харвард”. Това обаче

не спряло инспекторите 
на летището да отворят 

лаптопа
и телефона му. Сред съобщенията те 
забелязали такива, които имали пре-
калено силна религиозна насоченост. 
Ставало въпрос за пожелания „Аллах 
да го пази и закриля“ – съобщения, 
изпратени от близките му. Това не се 
понравило на проверяващите и те 
анулирали визата на Исмаил и го депор-
тирали обратно в Ливан. Специалисти 
по имиграционно право обясняват, 
че границата на Съединените щати е 
особено пространство, където важат 
закони, защитаващи само и единствено 
интересите на страната, както и работа-
та на имиграционните служители. Така 
всеки един човек в униформа може да 
реши дали да допусне на територията 
на страната пътник или да го върне 
обратно. Нароченият за нарушител 
няма право дори на адвокат, за да 
защити правата си, тъй като такива не 
му се полагат на летищата и границите 
на САЩ. Не е необходима и каквато и да 

е заповед, за да бъдат щателно претър-
сени, да бъдат разгледани телефоните и 
другите им мобилни устройства.

Дори най-малкият 
признак за нещо нередно

дава правото на служителите да откажат 
достъп до страната. В много от случаите 
това се оказва невинно съобщение или 
просто някаква снимка, която няма нищо 
общо с терористични или престъпни 
намерения, но не се харесва на властите, 
тъй като поражда някаква причина за 
съмнение у тях. Поради различни причи-
ни всеки ден митническите и граничните 
власти на САЩ отказват да пуснат в стра-
ната по 760 души. Понякога отказът е ясен 
– наказателна присъда или грешна до-
кументация. Много често обаче е просто 
съобщение във Facebook или неподходящ 
пост в Twitter. Само за ден митническата 
и граничната защита на САЩ обработва 
1,13 милиона пътници със самолет, море 
и суша и отказва влизане на повече от 760 
души. Понякога отказът е ясен, например 
минала наказателна присъда или грешна 
документация. Но твърде често не се 
посочват конкретни причини и няма 
основания за обжалване.

BG VOICE

Всеки ден митническите и граничните власти Всеки ден митническите и граничните власти 
отказват да пуснат в страната по 760 душиотказват да пуснат в страната по 760 души

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Снимка или съобщение Снимка или съобщение 
във Facebook ни реже във Facebook ни реже 
достъпа до САЩдостъпа до САЩ
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Г
одините са 90-те, страната е 
Сърбия, а отборът е „Обилич“. 
Собственикът е Желко Ражна-
тович-Аркан. Набелязаният 
за жертва е тогавашният шеф 
на УЕФА Ленорт Йохансон. И 

някъде измежду всички тези фигури се 
появява и звездата на сръбската музика 
Цеца. По бащино име Величкович, по 
това на мъжа си Ражнатович. Сложната 
симбиоза между спорт, сръбска музика, 
паравоенни формирования, тежки 
престъпления и световен футбол може 
да се случи единствено на Балканите, и 
по-точно в Сърбия, а много от истините 
да изплуват години по-късно, тъй като 
са били дълбоко пазени. Оказва се, че 
в Сърбия през 90-те години на миналия 
век престъпността във футбола имала 
съвсем различни форми от тези, които 
през 2015 година станаха достояние за 
директора на ФИФА и част от високото 
ръководство. Тогава се оказа, че 

престъпници в скъпи 
костюми са водели 

преговори с политици
получавали са баснословни чекове 

срещу услуги от всякакво естество. Стига 
се дотам, че американската прокуратура 
предяви обвинения на редица футболни 
чиновници, и то в съответствие със за-
кони, приети по време на борбата срещу 
мафията. Повече от 15 години по-рано 
предшествениците на тези чиновници са 
се сблъсквали със същата тази мафия, и 

по-конкретно със сръбската. Зад нея то-
гава седи Желко Ражнатович-Аркан, убит 
по-късно в началото на 2000 година. С 
милионите, натрупани от рекет, търговия 
с дрога, убийства и политически мане-
ври, Аркан успява да стане футболен бос. 
Името му допреди това се свързва един-
ствено с престъпното му минало. Ражна-
тович започва своя път към „славата” с 
грабежи на банки и магазини за бижута в 
Холандия, Германия, Швеция, Австрия и 
Белгия през 70-те и 80-те години. Престъ-
пленията му са тежки и нагли: с безброй 
престрелки с полицията и ранени. Арес-
туват го четири пъти, но успява да избяга 
от затвора. Интерпол пък го слага начело 
в списъка си с издирвани лица. Между-
народният престъпник 

бързо се превръща в 
национален герой

особено след като е взет под крилото 
на югославските спецслужби, които 
според Интерпол са го използвали за 
мокри поръчки срещу лидерите на 
хърватски и косовски дисиденти, които 
набирали средства и поддръжници в 
Европа. Известни са поне три такива 
поръчкови убийства. Спецчастите 
разпънали огромен чадър над главата 
на Аркан, който в престрелка ранил 
двама полицаи, които щурмували 
къщата му, за да го арестуват за обир на 
банка в Загреб. Два дни по-късно той 
е освободен. В „нормална” държава 
присъдата за подобно нещо би била 

от порядъка на 20 години. Вместо това 
обаче Аркан става национален герой, 
жени се за една от станалите по-късно 
най-популярни певици в Сърбия – 
Цеца, че си купува и футболен клуб. 
По случайност или не, няколко години 
преди това са избити 11 президенти 
на футболни клубове. Всичко започва 
след края на военния конфликт през 
1995 г. Тогава Желко разпусна армията 
си, предупреждавайки, че в случай 
на нови конфликти бързо ще събере 
ветераните си. Наред с активното 
участие в обществено-политическия 
живот на Югославия Аркан завършва 
и Висшето треньорско училище. Като 

истински треньор той се опитва да 
поеме контрола над любимия си „Цър-
вена звезда“, но не успява. Клубът, 
както в дните на социализма, остава 
държавно предприятие, така че никой 
не бил в състояние да го купи в стил 
“Роман Абрамович” в “Челси”. Вместо 
да извърви дълъг бюрократичен път, 
който не гарантирал краен успех, 
Желко решил да започне от нулата и 
насочи усилията си към “Обилич” През 
лятото на 1996 г. Аркан купи „рицари-
те” и те стават първенци на втора ди-
визия с 15 точки преднина. С годините 
„Обилич“ се превръща във фактор във 
футбола на Балканите. 

Следват уредени мачове и 
заплахи

Стига се дотам, че заради решение на 
УЕФА да не допусне „Обилич“ до евро-
пейски турнири е вдигнат мерникът на 
тогавашния президент Ленарт Йохансон, 
който категорично отказал отбор на 
издирван международен престъпник да 
се явява на престижния формат. Аркан 
приел като смъртна обида отношението 
на УЕФА и решил да си отмъсти. Изобщо 
не се церемонил. Във Виена бил сформи-
ран ударен отряд на сръбската мафия, 
който направил неуспешен опит за по-
кушение срещу шведа. Самият Йохансон 
разказа тази история десетина години 
по-късно. Радва се, че е оцелял.

На 89-годишна възраст обаче умира. 
Йохансон е един от най-влиятелните 
хора в историята на футбола.

Сръбска музика, балканска мафия Сръбска музика, балканска мафия 
и убийството на шефа на УЕФАи убийството на шефа на УЕФА  

Ленарт Йохансон



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Мъж потърси печалба от Мъж потърси печалба от 
лотарията след 10 месеца лотарията след 10 месеца 

Виетнамски бежанец в Канада потърси наградата си от 60 ми-
лиона канадски долара (40 милиона евро) от лотарията, след 
като 10 месеца се подготвял психически за това. „Започнах да 

размишлявам какво означава наградата за семейството ми – каза 
Бон Труонг на пресконференция в Едмънтън. – Дадох си сметка, че 
това ще промени много неща. Исках да съм сигурен, че сме готови за предстоящите 
промени.” Накрая, десет месеца след като отгатнал печелившите числа в тиража, той се 
решил да потърси наградата си.

Със спечелените пари 55-годишният Труонг възнамерява да плати ипотеката си и да 
замине на ваканция, преди да се върне към задълженията си като градинар. Той прис-
тигнал в Канада със семейството си преди 36 години, бягайки от войната във Виетнам.

Изследователи заснеха Изследователи заснеха 
останките от кораба „Терър”останките от кораба „Терър”
Повече от 170 години след изчезването на британския кораб 

„Терър” в канадската част на Арктика бяха публикувани снимки 
на останките му.

Снимките показват, че вътрешността на кораба е съхранена много 
добре и може да хвърли нова светлина върху тази митична експедиция.

„Терър” е един от двата кораба от експедицията на английския изследовател Джон 
Франклин, който тръгва от Великобритания през 1845 г., за да търси морски път, свързващ 
Атлантическия с Тихия океан през Арктика. Изненадани от ниските температури, 129-имата 
моряци година и половина са хванати като в капан в ледовете, преди да умрат от глад и 
студ. Обстоятелствата около най-голямата трагедия в изследванията в Арктика оставаха 
неясни. Останките на „Терър“ бяха открити през 2016 г., а на другия кораб „Еребус” през 2014 
г. в същия район.

Глобиха Air Canada, че не Глобиха Air Canada, че не 
използва френски езикизползва френски език
Air Canada ще трябва да плати на френски говореща двойка 21 

000 канадски долара и да им напише извинително писмо за 
нарушаване на лингвистичните им права.

Двойката се оплакала, че някои от табелите на вътрешните линии 
били само на английски, а на други френската версия не се забеляз-
вала достатъчно. Съдия отсъдил, че авиолинията е нарушила законите за двуезичност в 
Канада. В отговор от Air Canada заявили пред съда, че ще направят необходимото да се 
сменят табелите, но двойката твърде стриктно тълкува закона. Двойката от Онтарио по-
дали 22 жалби срещу компанията през 2016 г. Според една от тях съобщението за качване 
на борда на английски било по-обстойно, отколкото на френски. 

Бум на американски Бум на американски 
посещения в Канадапосещения в Канада

Повече от 10 милиона американци са посетили Канада между януари и 
юни 2019 г. Според статистическата служба на Канада това е с 2.2 на сто 
повече спрямо същия период на миналата година. Това е най-високият 

брой американски посетители в Канада от 2007 г. Близо две трети от америка-
нците са прекарали поне една нощ в Канада след пристигането си. 

Повече от 320 000 от посещенията са били в Албърта, където американският 
туризъм се е увеличил с 6.9 на сто в първата половина на годината спрямо 2018 г.

„Има много фактори освен това, че американски посетители идват да ни 
видят, това включва и долара, който е много благоприятен за посетителите в 
момента, обяснява Касандра Макаули от Tourism Calgary. Според тях притокът 
на американски туристи допринася за силния летен сезон в туристическата 
индустрия на града. 

Ограничения за мобилни Ограничения за мобилни 
телефони в училищата в телефони в училищата в 
Онтарио от ноември Онтарио от ноември 
Ограниченията за мобилни телефони в клас ще влязат в 

сила от ноември, съобщи образователният министър 
на провинцията. Стъпката, която все пак позволява на 

учителите да разрешават на учениците използването на телефо-
ни за образователни цели, беше обявена по-рано през годината.  
Мярката стартира на 4 ноември, но ще се прави изключение за ученици със специални 
потребности, които имат нужда от телефоните си по медицински причини. Консултации, 
проведени през миналата есен от провинцията, показаха поразяваща подкрепа за някои 
ограничения върху използването на мобилни телефони в класните стаи. „Когато са в час, 
учениците трябва да се фокусират върху ученето, а не върху социалните медии“, мотиви-
ра се министърът на образованието. Според критици обаче учителите вече имат право да 
ограничават телефоните в час.
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„И
зползвай всеки шанс 
в живота” – такава е 
философията на Лия 
Атанасова, която се 
надява да спечели 
конкурс за пеене в 

Америка от типа на Music Idol, който се 
казва Opening Act 2019. Ако победи в 
съревнованието, ще бъде откриващата 
певица на ежегодния концерт We Can 
Survive във Ел Ей на 19 октомври, на 
който пеят звезди като Шон Мендес, 
Тейлър Суифт, Бруно Марс и Адел. 

Освен това ще получи и награда 
от 10 000 долара, но за нея е по-ва-
жно да може да бъде на една сцена с 
големите звезди на шоубизнеса и да 
почерпи опит от тях. Организаторите 
от Radio.com на компанията Entercom 

Communications във Филадилфия га-
рантират, че ще направят това възмож-
но. За да стигне до заветния връх, Лия 
ще има нужда от помощта на публи-
ката, която ще има активно участие в 
селектирането на победителите, като 
гласува онлайн.

Артистичният псевдоним на българ-
ката е Liya. Тя казва, че пее, „откакто се 
помни”. „От страната на баща ми сме 
много музикални, така че не беше из-
ненада за семейството ми, че реших да 
се занимавам с това“, казва 23-годиш-
ната Liya. „Пях с хора „Пим-Пам” с Борис 
Карадимчев, а тази година завърших 
колежа по музика Burklee в Бостън”, 
допълва певицата.

Liya има вече 

един издаден миниалбум 
и няколко сингъла

Past Lives – „Изминали животи” – е 
първият ми албум, който издавам с 
помощта на приятели и състуденти. 
Много съм щастлива, че успях да 
го направя. В него има 5 поп песни, 
някои от които изпратих за конкурса 
Opening Act. “Изминали животи”, за-
щото всички песни в него са свързани 
с взаимоотношения, които съм имала 
преди много време и които са ми 
повлияли по някакъв начин. Чувст-
вах, че трябва да изразя всички тези 
преживявания в музиката си, за да 
мога да продължа напред”, споделя 
изпълнителката.

В момента тече първият кръг за 
състезанието Opening Act. Участници-
те са разделени в групи и за тях може 
да се гласува онлайн. Публиката може 
да гласува всеки ден с по един глас до 
5 септември. Liya трябва да е поне пета 
в своята група, за да продължи напред. 
„Надявам се хората да харесат моята 
музика и да ме подкрепят”, казва тя. 
Петимата победители от всяка група в 
първия кръг отново ще бъдат подло-

жени на елиминации чрез интернет 
вот на публиката - етап, който про-
дължава до 12 септември. След това 
са полуфиналите и финалите, чиито 
победители отново ще бъдат опреде-
лени от зрителите.

Концертът We can Survive е седмият 
поред в Лос Анджелис. Организатори-
те още не са съобщили кои изпълните-
ли ще участват. „Искам 

да имам възможност да 
разговарям и да обменя 

опит с Лейди Гага
Първо ще й кажа, разбира се, че мно-

го я обичам и че е променила живота 
ми и този на други хора около мен”, 
мечтае на глас нашенката. „От певицата 
Джеси Джей обезателно бих поискала 
урок по писане на песни. Разбира се, 
ако имам възможност, бих се радвала 
са срещна Джони Леджънд и Адел”, 
допълва Liya.

„Каквото и да стане, ще е чудесен 
опит за мен и стъпка по пътя ми да ста-
вам по-добрата версия на самата себе 
си”, казва младата певица. Концертът, 
на който мечтае да стъпи като открива-
ща певица, е винаги с благотворителна 
цел в помощ на младите хора, борещи-
те се с рака на гърдата. Благотворител-
ността не е непозната да Liya. Каузата, 
на която тя е посветила времето си в 
Америка, е Big Sister. „Аз имам по-
малка сестра и обичам да помагам на 
по-малките около мен. Удоволствие е 
да съм част от Big Sister и да работя с 
подрастващите”, казва тя.

„ Музика, музика и само музика”. Това 
предстои на Liya до края на годината. 
„Имам да издавам още музика. Засега 
обаче нямам още нищо, което мога 
да обявя с име. Ще имам и няколко 
участия на сцена. Аз имам приятели, с 
които обикновено свирим като група. 
Предпочитам да пея с жива музика”, 
разкрива още Liya.

Ако победи, Лия ще бъде откриващата певица Ако победи, Лия ще бъде откриващата певица 
на ежегодния концерт We Can Surviveна ежегодния концерт We Can Survive

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българка от Бостън се бори да Българка от Бостън се бори да 
пее на престижен конкурс в Ел Ейпее на престижен конкурс в Ел Ей
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И
нвеститорите са като 
всички останали хора – с 
колкото и информация 
да разполагат и въпреки 
опита и многото сделки, 
които са направили, 

настроението и емоциите им в голяма 
част от случаите изиграват ключова 
роля при вземането на решения. Поня-
кога това ще води до печалби, друг път 
обаче може да генерира загуба след 
загуба.

Един от най-великите инвестито-
ри Джак Богъл казваше: „Времето е 
ваш приятел; импулсът е ваш враг.“ 
Но търпението е само малка част от 
психологията на инвеститорите, която 
може да им помогне при вземането на 
решения.

Настроенията на инвеститорите чес-
то водят до представянето на пазара в 
посоки, които не отговарят на фунда-
менталните фактори. Например при 
внезапна загуба на доверие към даден 
пазар или компания инвеститорите 
може да решат да се оттеглят, а това 
води до резки спадове.

Алчността, страхът, очакванията и 
обстоятелствата са фактори, които 
определят настроенията на пазарите. 
Има много описани случаи в истори-
ята, при които определени пазарни 
настроения са довели до бум или 
съответно до срив.

За да определят по възможно най-
обективен начин инвестиционната си 
стратегия, трейдърите е добре да са 
наясно с емоциите, които могат да ги 
завладеят. Така ще могат да ги разпоз-
наят, за да не се превърнат във враг на 
самите себе си.

„Съществува общ цикъл на психо-
логията на пазара, който показва как 
емоциите се променят и какъв ефект 
оказват те върху нашите решения. Ко-
гато разберем етапите на този цикъл, 
можем да укротим емоционалното 
влакче в увеселителния парк“, пише в 
своя статия портфолио мениджърът 
Шон Ханън.  

Той описва 14 фази от цикъла на 

психологията на пазара:
1. Оптимизъм – Положителната 

перспектива ни кара да се чувстваме 
обнадеждени за бъдещето и съответно 
да купуваме акции.

2. Вълнение – След като сме видели, 
че някои от първоначалните ни идеи 
работят, започваме да мислим какво 
може да ни донесе още по-голям успех.

3. Наслада – Инвеститорите не могат 
да повярват на успеха си и се наслаж-
дават на постигнато и печелившите си 
решения.

4. Еуфория – Това е моментът, който 
носи най-голям риск. След като сме 
видели, че (почти) всяко наше реше-
ние води до бързи и лесни печалби, 
започваме да пренебрегваме риска и 
да очакваме всяка инвестиция да носи 
печалба.

5. Тревожност – За първи път паза-

рът се движи срещу нас. И обикнове-
но в този момент инвеститорите са 
склонни да пренебрегнат евентуални 
загуби, защото ще се успокоят с това, 
че инвестицията им е дългосрочна и в 
крайна сметка ще излязат на плюс.

6. Отричане – Когато пазарите не 
се възстановяват и не знаем как да 
реагираме, започваме да отричаме, че 
сме направили лоши инвестиции и че 
нещата няма да се подобрят скоро.

7. Страх – Пазарните реалности ста-
ват объркващи. Започваме да мислим, 
че акциите, които притежаваме, никога 
няма да се движат в посока, благопри-
ятна за нас.

8. Отчаяние – Не знаем как да дейст-
ваме, но сме готови да прегърнем 
всяка идея, която ще ни позволи да се 
върнем в играта без загуба.

9. Паника – Всичките ни идеи са 

изчерпани и не знаем какво да правим 
оттук нататък.

10. Капитулация – Решаваме, че ще 
продаваме всичко, за да избегнем 
бъдещи загуби.

11. Обезсърчаване – След излизане 
от пазарите не искаме да купуваме 
акции отново. Именно това често е 
моментът, в който се предоставят най-
добрите финансови възможности.

12. Депресия – Чудим се как може да 
сме били толкова глупави и се опитва-
ме да разберем какво се е случило.

13. Надежда – В крайна сметка 
осъзнаваме, че пазарите имат цикли 
и започваме да търсим следващата 

възможност.
14. Успокоение – След 

като закупените активи 
се оказват печеливши, от-
ново се завръща вярата в 
инвестиционните възмож-
ности на пазарите.

Разбира се, в теорията и 
в практиката има описани 
множество подобни ци-
кли, понякога със същите 
наименования, а друг 
път с подобни, но така 
или иначе най-важното 
нещо за инвеститорите 
е да прилагат подходи, 
които да им помогнат да 
избегнат взимането на 
емоционални решения, 
особено при спадащ 
пазар.

Един от най-важните 
фундаментални принципи 
за всеки инвеститор е 
диверсифицирането. Това 
ще намали риска от загу-
би. Експертите съветват да 
се избягват спекулативни 
сектори, като ако все пак 
има интерес към по-ри-

скови инвестиции, то те да не са пове-
че от няколко процента от цялостния 
портфейл. 

Друга успешна тактика би била ку-
пуването на по-малко акции от дадена 
компания спрямо първоначалното 
желание. Така при спад на пазара ин-
веститорът ще придобие повече акции 
на по-ниски цени.

Компаниите, които раздават диви-
денти, са доказали във времето, че 
са по-слабо чувствителни към вола-
тилността на пазарите. Така ако бъдат 
избрани акции от подобни дружества, 
те със сигурност ще носят по-голямо 
спокойствие на инвеститорите.

И в обобщение – търпението е 
критично важно качество за инвести-
торите, но също така е необходим и 
обективен подход кога да бъде проме-
нена инвестиционната стратегия.

Дори при тях настроенията и емоциите Дори при тях настроенията и емоциите 
играят ключова роляиграят ключова роля

Психология на Психология на 
инвеститоритеинвеститорите



Разумно ли е да инвестирам в Разумно ли е да инвестирам в 
чуждестранен проект?чуждестранен проект?

З
дравей, Ангеле! Скоро бях 
представена на чуждес-
транен инвестиционен 
проект, който се занимава 
с набирането на средства 
за построяването на 

иновативна транспортна линия между 
Европа и Азия. Това е проект, който в 
момента набира средства от частни 
лица като мен в световен мащаб и се 
казва Sky Way. 

Проектът е започнат в Беларус от 
руски представители и изглежда много 
обещаващо. Говори се за големи потен-
циални печалби в рамките на 3 до 5 го-
дини. Какво е твоето мнение, това би ли 
било една разумна инвестиция за мен? 

Благодаря за интересния въпрос, той 
ми дава шанс да се разровя и да разбе-
ра малко повече за този проект. Веднъж 
съм чувал за него и това е вторият път, в 
който чувам името му да се споменава. 

Преди да започнем обаче да говорим 
за този проект, нека да поговорим за 
някои общи понятия. Имам чувство-
то, че това, което ви тласка към тази 
инвестиция, е еуфорията, породена 
от потенциалните “огромни печалби”. 
Това е грешен анализ на ситуацията на 
първо четене. 

Когато става въпрос за инвестиране, 
има няколко основни точки, които тряб-
ва да се разгледат много внимателно и 
да се анализират обстойно и еуфорията 
определено не е една от тях. Преди да 
започнем да инвестираме в каквото и 
да било, ние трябва 

да разберем точно какво 
рискуваме

и веднага след това какво точно искаме 
от тази инвестиция и след точно колко 
време.  След като сме изяснили за нас 
самите какви са очакванията и рис-
ковете, които поемаме с личните си 
пари, тогава вече можем да говорим за 
по-съществените детайли по дадената 
инвестиция и нейния истински потен-
циал. 

Но нека да поговорим за този проект, 
за който ме питате. 

На първо четене всичко звучи като 
една много елементарна пирамида, 
която набира свежи пари за “инфра-
структурен проект”, който никога не е 
бил правен преди от никого в целия 
свят. В интернет пространството има 
два-три различни сайта на една и съща 
корпорация, която усилено набира 

средства от частни лица да изгради 
проекта си, и две-три видеа, които са 
направени на най-елементарен видео-
софтуер и изпълнени с грандомански 
мечти и термини, но в същото време 
звучат изключително несериозно, пош-
ло и елементарно.

При по-обстоен анализ на компания-
та разбираме, че тя даже има изградена 
мрежа от хора, които 

получават комисиона от 
сумата

която техните приятели и приятелите 
на техните приятели инвестират в този 
проект. Особено стряскащото е, че 
всичко се случва в Беларус под абсо-
лютно никакво наблюдение от власти 
или строго определено законодател-
ство. 

Изведнъж става така, че определена 
група хора събира определени суми 
пари за “проект”, който не е регулиран 
строго от абсолютно никого. Звучи 
странно, нали. 

В същото време става ясно, че една 
от големите банки в Литва е отказала 
категорично инвестиция и участие 
под всякаква форма в този “проект” и е 
предупредила гражданите на страната 
да внимават при инвестиране на своите 
лични финанси в него. 

Другият абсурден факт е, че този, 
който стои на върха на този “проект”, е 
известен със склонността си да отваря 
“бизнеси”, които оперират като пира-
мидални или по-точно „понци схеми“, и 
да ги затваря след определено време. 
И после 

пак старата песен на нов 
глас

За всички хора от Източна Европа 
това звучи много познато и доста 
болезнено. 

Мисля, че дотук на всички е ясно за 
какво точно става въпрос. Но все пак 
остава 1% шанс този проект да е истин-
ски – може би собственикът се е покаял 
за предишните си “грехове” и изведнъж 
е приел “правата вяра”, започвайки да 

строи транспорта на бъдещето. Блаже-
ни са вярващите, но аз не съм един от 
тях в случая. 

Сега нека да ви дам няколко опорни 
точки и въпроси, които да се запитате 
при всяко едно предложение за инве-
стиране където и от когото и да било. 
Това, смятам, ще помогне на много 
хора да отсеят истината или поне да 
се предпазят от шарлатаните, които 
са навсякъде, водени от любовта към 
лесните пари. 

Ако този (или който и да било друг) 
проект е толкова обещаващ, как досега 
огромните инвеститори като банки, 
държавни институции и милиардери 
(частни лица) не са инвестирали огро-
мни суми в него и не са го направили 
реалност, от която да печелят тези 
обещани огромни дивиденти? 

Под каква държавна регулация се 
изгражда всеки един такъв проект и 
какви са клаузите по концесионните 
договори и срокове за довършване на 
проекта?

Какво е отношението на държавите, 
засегнати днес и в бъдеще от такъв вид 
проекти, и 

дали те са дали своето 
съгласие

и разрешение да участват в него под ка-
квато и да е форма дори само територи-
ално? Все пак говорим за линия, която 
да се разполага на територията на два 
континента – Европа и Азия. 

Кои са другите инвеститори, които в 
момента участват в проекта, и с какъв 
дял са в него? 

Какви са проектираните дивиденти и 
лихви, които този проект плаща, колко 
често и след какъв период от време 
започват да се изплащат те? 

Какъв е рискът, който поемам ин-
вестирайки, и каква е гаранцията, че 
в даден момент няма да загубя цялата 
главница, инвестирана в проекта? 

Сигурен съм, че има още поне толко-
ва адекватни въпроси, които можем да 
зададем в ситуации като тази. Важното 
тук е да се научим да отсяваме стой-

ностните възможности за инвестиране 
и тези, които са просто една измама и 
това е очевидно още преди да сме се 
включили в тях. 

За мен този “проект” (нарочно е в ка-
вички, защото бих обидил други наисти-
на сериозни проекти, ако ги назовавам 
по същия начин) 

е една категорична 
измама

и не бих вложил дори цент от личните 
си финанси в него. 

Причината, че дори отделям от вре-
мето си да направя проучване на една 
толкова пошла структура, е, защото е 
важно за мен да засегна тази тема и 
евентуално да се опитам индиректно да 
предпазя много от нас, които по един 
или друг начин биха могли да попаднат 
в някоя от тези измами.

В крайна сметка никой от нас не 
изкарва парите си лесно и вярвам, че 
никой от нас не би искал лесно да се 
раздели с тях, отнемайки ги от насъщ-
ния на своето семейство. 

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 седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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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 1 септември 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 1 септември 2019 г.

И
зглежда статистиката за пазара на 

недвижимите имоти в Чикакския 

район се оказва доста интересна 

тема за читателите на вестника. 

Именно поради тази причина ще продъл-

жавам да ви давам информация за това как 

се променят цените с времето към днешна 

дата. Искам да отбележа, че това е само мал-

ка статистическа извадка, така че ако някой 

от вас има конкретно запитване за нещо, 

свързано в ценовата или пазарната сфера 

като цяло, не се колебайте да ме потърсите!  

В днешните четири графики ще ви пре-

доставя информация за друго предградие на 

Чикаго, а именно 

емблематичното за 
всички Дес Плейнс

В него от години насам се развиват много 

български бизнеси, а и близостта му до 

летище „О’Хара“ го прави още по-удобно за 

живот на много от нашите сънародници. Там 

може да намерите български ресторанти, 

магазини, както и най-различни офиси и 

ателиета, приобщаващи ни по един или друг 

начин.

Всички тези графики се отнасят за един 

и същи район (именно този, попадащ в 

пощенски код 60016). Разделени са в 4 

основни категории:

1. Къщи (single family homes); 

2. Долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 

жилищни сгради, които делят стена със съ-

седа си – Townhomes, Condos, Coach homes 

(Villas), Duplex, etc. )

3. Townhomes (т.нар. градски къщи, които 

видимо изглеждат на къщи, но са долепени 

една до друга)

4. Condos (апартаменти)

 Всичките четири са:

- без ограничение на цената (any price);

- за двата типа – старо и ново строител-

ство (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).

Ще сравня Дес Плейнс с целия MRED 

район (area), за да може да добиете повече 

яснота как то може да бъде отличавано и 

сравнявано с общите цени на продажби за 

всички предградия в района, взети заедно. 

Това е много важно особено за тези от вас, 

които се замислят да продадат жилището си 

в скоро време:

В този брой – Дес Плейнс (Des Plaines, IL)В този брой – Дес Плейнс (Des Plaines, IL)

Какъв е пазарът на Какъв е пазарът на 
недвижимите имоти?недвижимите имоти?

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 1 септември 2019 г.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

- Ако през януари 2016 г. в Дес Плейнс една такава къща се е продавала за 
$160,000, то същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $258,000. 

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продавала за $177,000, то 
същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $204,000.

- Ако през януари 2016 г. в Дес Плейнс апартамент се е продавал за $127,000, то 
същият се е продавал през средата на 2019 г. за $158,000. 

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продавал за $178,000, то 
същият се е продал 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 Дес Плейнс  една къща се е продавала за $242,000, то 
същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $284,000. 

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. една къща се е продавала за 
$206,000, то същата такава се е продала през средата на 2019 г. за $244,000.

- Ако през януари 2016 г. в Дес Плейнс се е продавал такъв имот за $135,000, то 
същият се е продал през средата на 2019 г. за $176,000. 

- За целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продал за $177,000, то съ-
щият такъв се е продал през средата на 2019 г. за $181,000

Графика № 3 показва средна продажна цена на къща от градски тип (Townhome) Графика №4 показва средна продажна цена на апартаменти (condos)

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 1 септември 2019 г.



BG VOICE

С
лавата на българския 
музикален гений вече 
се разнася не само по 
концертните сцени, но 
и в хитови холивудски 
кинопродукции. След 

изключителния успех на композиторката 
Пенка Кунева, написала музиката към хо-
ливудски блокбъстъри, един 32-годишен 
българин пробива в Меката на киното, 
при това без да е учил някога компо-
зиция. И без да е мърдал от родния 
Пловдив... „Щом има интернет, всичко 
е възможно – смее се Тихомир. – Тук, в 
Пловдив, ми е хубаво, тук ми е добре, 
обичам си града...“

За Тихомир Христозов композирането 
е като детска игра. Просто създава му-
зика и звукови дизайни, които включва 
в тематични каталози. А после някой в 
Боливуд или Холивуд си харесва нещо 
и го включва в трейлъра, рекламата 
или в самия филм. Като казваме „ня-
кой“, разбирайте компании от ранга на 
„Уорнър“. На 2 август е излязъл вторият 
му албум с музика и звукови дизайни за 
тази компания. Работи и с „Парамаунт“, 
„Юнивърсъл“, студио „Фонтана“ в Чехия, с 
някои фирми в Америка, с един френски 
бутиков лейбъл „Авалон Зиро“, който 
държи изключително високо ниво. Да 
участваш със свои неща в трейлър или 
реклама на филм е върхът, там музиката 
се подбира особено прецизно.

Първият инструмент на родения в Хар-
манли музикант е гайдата, свири на нея 
от 5-годишен. В рода му има един голям 
музикант – вуйчото на майка му, народ-
ният певец Груйчо Дочев, един от пър-
вите солисти на ансамбъл „Филип Кутев“. 
В Харманли Тихомир живее до VI клас, 
а после се премества в Пловдив. Учи в 
училище „Любен Каравелов“, в музикална 
паралелка, с основен инструмент гайда 
плюс пиано. Завършва и Академията за 

музикално, танцово и изобразително 
изкуство (АМТИИ) в Пловдив.

„Винаги съм си мечтал за някакви 
по-големи, по-различни неща от това 
да бъда просто изпълнител“, казва той. 
Композира от малък, 

първите си мелодийки 
пише още на 10 г.

 „Правех го ей така, за собствено удо-
волствие, и защото исках да развивам 
тази музика по съвсем друг начин“, 
казва Тихомир. После започва да 
развива мелодиите и темите за симфо-
ничен оркестър. Композициите му не са 
изпълнявани на живо, а си ги записва 
в студиото, на компютъра, с виртуални 
инструменти, които имитират тези в 
симфоничния оркестър.

Първата голяма тръпка за филмова 
музика му е саундтракът към „Титаник“. 
Тогава е още дете. Композициите го 

грабват до такава степен, че започва да 
си мисли и мечтае какво ли е човек да е 
част от такава огромна продукция... Но 
му трябва време да се усъвършенства, 
да усвои технологиите... Години наред 
се образова сам по адски сложните 
софтуерни програми за музициране. 
Просто отваря дадена програма и 
пробва какво може да се прави с нея. 
В началото му е много трудно, после 
се свързва с хора, които му помагат. 
Всичко учи в движение. Гледа купища 
филми, като следи и сюжета, и музиката 
в тях. След завършването на музикал-
ната академия се издържа, като прави 
аранжименти на народни певци, на 
оперното трио „Сопрано“. Със сестра 
си Владислава, народна певица и също 
гайдарка, ходят по участия из България 
с народна музика.

Първият му опит за филмова музика е 
за един документален филм за общи-

на Карлово. След това се свързва по 
интернет със Сунил Санджан, известен 
индийски режисьор и продуцент в Бо-
ливуд. „Изпратих му музики, а той писа: 
„Супер! Точно нещо такова съм търсил. 
Искаш ли да направиш музиката за един 
късометражен и един пълнометражен 
филм?“ И за Тихомир 

започва истинско 
приключение

Единият филм – „Обещание“, е адски 
тежка любовна драма за мъж, който 
живее в спомените си за голямата любов 
на живота си, а тя е мъртва. И мъжът 
пише, пие и плаче, а накрая я пуска да си 
замине от него. Нашето момче се справя 
юнашки с музиката към тази адски сълз-
лива история. С втория филм „Апарта-
мент 211“ му е по-лесно, защото е трилър 
в холивудски стил.

За пръв път пробива в холивудска про-
дукция преди близо 3 години. Птичката 
на късмета не каца на рамото му лесно, 
сам предизвиква нещата да се случат. 
Праща композициите си по интернет и в 
един момент разбира, че негова музика 
е включена в промото за филма Wonder 
Woman („Жената чудо“) в Латинска 
Америка. „Това беше първата ми стъпка 
в голямото кино – споделя Тихомир. – 
Правех музиката за „Студио Фонтана“ в 
Чехия. Компаниите си държат коорди-
натите с много от телевизиите по целия 
свят, с много други компании там, които 
се занимават с видеата на филмите. Те са 
избрали моята музика за рекламата на 
този филм.“

После включват негова музика и за 
реклами на филми като „Шерлок Холмс“ 
с Робърт Дауни-джуниър, за сериала 
„Красавицата и Звяра“, за филма „Коли-
бри“ с Джейсън Стейтъм. В Alita: Battle 
Angel („Алита – боен ангел“) на Джеймс 
Камерън, компютърна анимация, за хито-
вете „Червената лястовица“, Ready Player 
One също е взета негова музика. Какво е 
звуков дизайнер ли? Не е звукооформи-
тел. Той създава уникални звуци, като ги 
моделира на компютъра. Използват се 
много в трейлърите за отделяне на ка-

Тихомир – BG следата   

БОРЯНА АНТИМОВА

Композиторът и звуков дизайнер прави Композиторът и звуков дизайнер прави 
музика за филми от Холивуд и Боливудмузика за филми от Холивуд и Боливуд
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дри, за подсилване на разни експлозии, 

на въздействащи сцени. Много негови 

композиции са използвани за някои от 

латиноамериканските сериали, предпо-

читани са и от тв канали като Discovery, 

ВВС, МTV и Gео. Досега не се е случвало 

някой да не му плати за това, че е използ-

вал негова музика, в Холивуд и по света с 

авторското право няма мърдане.

Големият му удар е включването на 

негови звукови дизайни за официалния 

трейлър на „Годзила 2“, блокбъстъра на 

„Уорнър Брадърс“ Godzilla: King of the 

Monsters, излязъл на 31 май. После 

използват негова музика 
за рекламата на филма

„Като съм споделял, че искам да 

правя музика за Холивуд, са ми казвали: 

„Имаш ли си представа колко е сложно 

това нещо?“, смее се Тихомир и продъл-

жава: „За много хора много неща им се 

струват невъзможни. Но когато човек 

има една цел и знае къде отива, път ще 

се намери...“

„За да създадеш филмова музика, 

трябва да си абсолютно „влязъл във 

филма“, да си наясно с цялата история, 

със сюжетните линии, с героите“, казва 

композиторът. Пращат му видеото, сце-

нария, репликите на героите. Някой път 

гледа видеото десетки пъти. Запознава 

се с идеята на режисьора за дадена сце-

на. За всеки от главните герои има му-

зикална тема. Трябва да се съобразиш 

с героите – къде отиват, какво правят, 

дали някой иска да ги убие например. 

Всичко в музиката трябва да е синхро-

низирано. „Хем имаш супер много огра-

ничения, хем си супер много свободен 

да твориш“, смее се композиторът.

Сега той работи върху няколко 

албума и каталози за трейлъри за 

холивудски филми на ужасите. Кефи го 

да пише музика за хоръри, приготвил е 

изобилие от дизайнерски звуци и му е 

много забавно. „Обаче не обичам да ги 

гледам тия филми на ужасите“, смее се 

Тишо. Сравнява си часовника с големи-

те в Холивуд, като Ханс Цимер – един 

от най-успешните филмови компози-

тори в момента, автор на музиката за 

„Гладиаторът“, анимацията „Цар Лъв“. 

На официалните награди за трейлъри – 

Golden Trailer Awards, са 

номинирани 3 от 
официалните трейлъри 
със звукови дизайни на 

Тихомир
на „Годзила“, на хоръра Scary stories to 

tell in the dark („Страшни истории за 

разказване в тъмното“) на Гилермо дел 

Торо и на sci-fi  трилъра Captive State („В 

плен“).

За женитба още му е рано. Работи 

яко, понякога с часове. Живее в студи-

ото си, твори, когато се налага, по цели 

нощи, или от сутринта до безкрай... 

„Не се оплаквам, хубаво ми е“, смее се 

Тихомир. А когато му „гръмне главата“, 

зарязва всичко и... рисува репродукции 

на световноизвестни майстори. Така се 

разтоварва. Намира си снимки с хубава 

резолюция на известни платна в интер-

нет и прерисува всичко с маслени бои. 

По едно платно работи няколко месеца.

Не е учил рисуване. „Гледах един 

филм – „Фалшификаторът“, и като видях 

как този човек ги прави тия карти-

ни, си викам, що да не опитам и аз. И 

нарисувах „Избиването на младенците“ 

на Рубенс. Това беше първата голяма 

репродукция. Оригиналът на тази кар-

тина е в топ 10 на най-скъпите платна 

в света, струва 86 милиона долара. 

Рисувах я 5-6 месеца почти всеки ден, а 

после си я закачих в стаята. Сега работя 

над „Тайната вечеря“ на Леонардо да 

Винчи“, разказва артистът.

Прерисувал е платна на Ван Гог. Голям 

фен е на Рубенс и е направил репродук-

ция и на „Градините на любовта“. А също 

„Христос с корона от тръни“, „Сватбата 

на Купидон и Психея“ на Помпео Бато-

ни... Харесва Франсоа Буше, Шишкин, 

Айвазовски, Алфред Ковалски с кра-

сивите му коне. Предпочита картини с 

драматичен сюжет. Има периоди, в които 

рисува само пейзажи и собствени сюже-

ти. Някои картини закача вкъщи, други 

подарява, трети продава (вървят от 300 

до 3000 лв.), но приема това просто като 

хоби, нещо, което обича да прави.

Никога не е ходил в Холивуд. И това 

ще стане. Стъпка по стъпка. „Мечтая да 

правя музика за цели филми за Холи-

вуд. Дай, Боже, някой ден да стигна и 

дотам“, споделя амбициите си компози-

торът.

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

Тихомир – BG следата     в „Годзила 2“  в „Годзила 2“



П
рез последните дни 
пожарите в амазонска-
та тропическа гора се 
превърнаха във водеща 
международна новина. 
Темата бе обсъждана 

дори на форума на Г-7 в Биариц. Имен-
но там френският президент Еманюел 
Макрон предложи от името на Г-7 фи-
нансова помощ на Бразилия в размер 
на 20 милиона долара за справяне с 
природното бедствие.

От своя страна бразилският прези-
дент Жаир Болсонарo отхвърли помо-
щта и обвини Франция, че се държи със 
страната му като с колония. Впослед-
ствие уточни, че ако Макрон му се изви-
ни, може да подновят разговорите. 

Международни природозащитни и 
климатични активистки кръгове обви-
няват Болсонаро, че неглижира про-
блема и толерира обезлесяването на 
амазонската джунгла. Обвиненията са, 
че опожарените гори впоследствие се 
използват за пасища (Бразилия е най-
големият износител в света на телешко 
и говеждо месо) или се превръщат в 
земеделски площи (страната е също 
така крупен износител на соя). Твърди 
се, че с бездействието си бразилските 
власти поощряват фермерите да палят 
горски територии, а също така и да се 
секат гори. Горските пожари пък пре-
дизвикват увеличаване на въглеродни-
те емисии, което от своя страна водело 
до климатични промени.

В действителност ситуацията е доста 
по-различна в сравнение с това, което 
загрижените активисти се опитват да 
ни внушат. Да, броят на пожарите и пло-
щта, която обхващат, са доста по-големи 
в сравнение с предишни години, но 
това не означава автоматично, че поло-
жението е в по-голяма степен критично 
от обикновено.

Горските пожари са естествено при-
родно явление и далеч не е задължи-
телно да са предизвикани умишлено. 

По този начин гората се „подмладява” 
– изгарят сухи дървета и листа, след 
което на тяхно място израства нова 
свежа растителност. Колкото „по-стара” 
е гората (тоест дърветата са по-изсъх-
нали), толкова по-голяма е вероятност-
та през сухия сезон да избухне пожар. 
Усилията за предотвратяване на пожар 
в такава местност водят дотам, че 
дърветата изсъхват още повече, което 
увеличава вероятността от (по-голям) 
пожар през следващата суша.

Ефективен метод за предотвратяване 
на пожар е т.нар. санитарна сеч – изси-
чането на стари изсъхнали дървета. По 
този начин гората се „подмладява”, без 
да се стига до пожар. Естествено, когато 
става дума за огромни масиви (амазон-
ската екваториална гора се простира 
на площ от 5,5 милиона квадратни 
километра), тоталният контрол е на 
практика невъзможен. Което води вся-
ка година до пожари в различни части 
на Амазония.

Обезлесяването на амазонската гора 
е несъмнен факт, но въпреки това тя е 
далеч от изчезване – именно поради 
последващото възстановяване на част 
от териториите, засегнати от пожари 
и дърводобив. Още в края на 80-те 
години се появяваха тревожни статии 
за намаляването на площта на амазон-
ската джунгла, но ако темповете, които 
тогава се обявяваха, бяха продължили, 
досега тази тропическа гора да е изчез-
нала напълно.

Още от 1965 г. (началото на „пре-
вземането” на Амазония от модерния 
човек) в Бразилия датира законодател-
ство, според което частните собствени-
ци на земя са задължени да поддържат 
част от нея под формата на гора, като за 
Амазония този дял достига 80%. 

На практика сблъсъкът е геополити-
чески – между застъпниците на теори-
ята за растяща опасност от климатична 
катастрофа и онези, които не вярват на 
апокалиптичните прогнози и просто 
искат да развиват местната икономи-
ка, без да стават заложници на нечии 
обсесии. 

Отделно да предложиш 20 милиона 
щатски долара помощ на 9-ата ико-
номика в света с БВП от 1,8 трилиона 
долара за миналата година е... Особено 
ако тази помощ е свързана с изисква-
ния, които бразилската страна може да 
приеме като изнудване.

Природните стихии в Амазония рано 
или късно ще бъдат овладени. Шумът 
по темата обаче едва ли ще секне.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ

блог   

Много шум за 
Амазония
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казана дума

„Кандидатът за главен прокурор Иван Гешев има 
професионална кариера и образование, които го 
формират като човек с йерархичен полицейски 
манталитет, което означава „Нагоре лази, надолу 
гази”.

Лидерът на „Движение 21” Татяна Дончева 
коментира единствената номинация за 

главен прокурор

„Няма да прецакваш бъдещето 
на децата ми. Разкарай се, 
твърде промотирана гумена 
играчка за баня.”

Актьорът Хю Грант 
изригна срещу премиера 

на Великобритания Борис 
Джонсън заради искането да 

се прекрати работата на 
парламента

„Ако съм на варненци, ще кажа, че ще 
търпя ГЕРБ, докато ми построят 
магистрала „Хемус”.

Премиерът Бойко Борисов коментира 
инфраструктурните проекти, 

докато е във Варна

„Президентът говори като 
беквокал на Корнелия Нинова.”

Председателката на Народното 
събрание Цвета Караянчева 

коментира държавния глава

„Ще се съобразим с 
динамиката на Англия, 
но ако паркираме 
автобуса, няма да 
успеем да им се 

противопоставим. 
Чехите се опитаха да 
паркират автобуса 
отзад и получиха пет 
гола.“

Треньорът на 
националния отбор по 

футбол Красимир Балъков 
за подготовката за мача 

срещу Англия
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К
аква Великобритания ще се 
появи след земетресението 
„Брекзит“? Все още ли ще 
бъде обединена? Каква 
роля тя ще може да играе 
в Европа и света? Никой не 

знае отговорите. Но човек поне може 
да направи правдоподобни предполо-
жения.

Един извод изглежда ясен: Обедине-
ното кралство, което светът си мисле-
ше, че познава – стабилно, прагма-
тично и уважавано – го няма, може би 
завинаги. Загубената репутация не се 
възвръща лесно.

Най-важната 
трансформация е при 

политическото лидерство
Борис Джонсън, сериен фантазьор в 

най-добрия случай, е премиер. Лидер 
на опозицията е Джереми Корбин, 
чиято житейска страст е лявата антиа-
мериканска политика. Доминиращата 
политическа сила в страната е Найджъл 
Фараж – талантлив демагог, обсебен от 

недолюбване на ЕС. Това не е полити-
чески актьорски състав за страна със 
стабилна и зряла демокрация.

Съществува и рискът от „Брекзит без 
сделка“. Без основателна причина пар-
ламентът, който се смята, че е отдаден 
на напускането на ЕС, трижди отхвърли 
единствената сделка, която премиерът 
Тереза Мей бе в състояние да постигне. 
За евроскептичните тори аргументът 
привидно беше противопоставянето на 
ирландския „бекстоп” (запазване на сво-
бодния граничен режим между Северна 
Ирландия и Република Ирландия с 
цената на оставане на Великобритания 
в европейския митнически съюз).

Те обаче настояват, че този план за 
предотвратяване на твърда граница в 
Ирландия не е необходим. Във всеки 
случай той само би препятствал Обеди-
неното кралство от сключване на тър-
говски сделки, които са по-маловажни 
от поддържането на добри отношения 
с ЕС – вероятно непостижими (с Китай и 
Индия) и дори обидни (със САЩ).

Страната е заплашена от 
„Брекзит без сделка“

Това е гмурване в непознатото, което 
ще изостри вече порочната игра на 
обвинения в британската политика и 
между Великобритания и ЕС. Фискални-
те рискове също са много големи.

Парламентът може да се опита да 
предотврати „Брекзит без сделка“. 
Възможен изход са парламентарните 
избори. Ако Джонсън ги превърне в 
гласуване за „Брекзит без сделка“ и 
предложи нещо апетитно на Фараж, той 
вероятно ще обере всички гласове за 
„Брекзит“, докато тези за оставане в ЕС 
са разделени. Това може да му осигури 
убедителна победа. Тогава той ще може 
да комбинира „Брекзит без сделка“ с 
безотговорните обещания, които на-
прави в кампанията си за премиер.

„Брекзит без сделка“ ще коства на 
хазната 90 млрд. паунда годишно. 
Данъчните съкращения на Джонсън 
може да струват още 20 млрд. паунда. 
Към това трябва да се прибавят някои 

амбициозни разходни планове.
Съществуват и конституционни 

заплахи. Джонсън прекрати сесията 
на парламента, за да му попречи да 
осуети „Брекзит без сделка“. Това може 
да се разглежда като преврат срещу 
законодателната власт. Това би създало 
конституционна криза – резултат от 
инжектирането на чуждото тяло на ре-
ферендума в парламентарната система.

По-големият въпрос е бъдещето на 
Великобритания. „Брекзит“ е английски 
националистически проект. Четирите 
нации на Обединеното кралство могат 
в крайна сметка да тръгнат по свой път. 
Шотландия е най-очевидният потенциа-
лен напускащ. Наистина, независимост-
та ще струва по-скъпо на Шотландия, 
ако Англия е извън ЕС, но в такива 
ситуации хората не гласуват непремен-
но рационално.

Северноирландците могат също да 
решат, че ще бъдат по-добре като част 
от Ирландия и ЕС, макар че шокът и за 
двете части на Ирландия би бил значи-
телен. Дори Уелс може в крайна сметка 
да реши, че прегръдката на „малката 
Англия” го задушава. Дори без разпад 
на Обединеното кралство борбата меж-
ду четирите нации за възвръщането на 
правомощия от Брюксел със сигурност 
ще е ожесточена.

Да приемем, че „Брекзит“ – много 
вероятно без сделка – сега е неизбе-
жен. Допълнителна причина за това е 
отвращението, което изпитват много 
европейци в момента. Фактът, че 
Джонсън описа французите като „лайна” 
в скорошно интервю за ВВС (впослед-
ствие изрязано), е многозначителен. 
Показателно е също, че членовете на 
„Брекзит партията“ в Европейския пар-
ламент обърнаха гръб, когато звучеше 
Одата на радостта на Бетовен (Химнът 
на Европа). Защо европейците биха 
толерирали такива хора, ако могат да 
избират?

Британците изиграха много съ-
ществена роля в света в миналото, 
но какво би било самостоятелното 
бъдеще на Англия в открит конфликт 
с ЕС? Един вариант би бил да следва 
изолационистката политика на САЩ 
при Доналд Тръмп, вероятно като още 
един враг на ЕС. Опцията Корбин се 
предполага, че ще подкрепи всеки 
теоретично ляв тиранин, който може 
да открие.

Може ли държава, която се люшка 
между Айн Ранд и Лев Троцки, да е фак-
тор в света? Какво оправдание може 
да има за оставането й като постоянен 
член на Съвета за сигурност на ООН? 
Това, което се случва, не подобава на 
сериозна страна. Изводът е, че Велико-
британия вече не е такава.

Великобритания загуби Великобритания загуби 
своята репутациясвоята репутация
Стабилното, прагматично и уважавано Стабилното, прагматично и уважавано 
Обединено кралство вече го нямаОбединено кралство вече го няма
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K
aĸвo e тoвa pycĸa cpeднa 
ĸлaca e въпpoc пo-cĸopo 
филocoфcĸи, тoй ниĸoгa 
нe бил ĸaтeгopичнo 
дeфиниpaн. Зa няĸoи 
изcлeдoвaтeли в coциaлeн 

cмиcъл тя oщe нe e фopмиpaнa и 
ocтaвa cxoднa c фoлĸлopния eлeмeнт. 
Дpyги ca фoĸycиpaни въpxy нивoтo нa 
дoxoдитe, нo пpeз пocлeднитe гoдини, 
нaблюдaвaйĸи тяхната динaмиĸa, aнaли-
зиpaт пpoцecитe глaвнo c тъгa.

Aнaлизaтopитe нa Aлфa бaнĸ в 
пocлeдния дoĸлaд „Pycĸaтa cpeднa ĸлaca. 
Haмaлявaнe нa aпeтитa ĸъм pиcĸa” я 
идeнтифициpaт ĸaтo 

coциaлнa гpyпa c дoxoд oт 
39 000 до 99 000 pyбли

 нa чoвeĸ нa мeceц – 110-250% oт cpeдния 
дoxoд зa cтpaнaтa (вaлyтeн ĸypc в пocлeд-
нитe мeceци 65-63 pyбли зa дoлap, бeл. 
peд.). Πpeдcтaвитeлитe нa cpeднaтa ĸлaca 
мoгaт дa ĸyпyвaт cтoĸи зa дългoтpaйнa 
yпoтpeбa.

Cлeд 2000 г. cpeднaтa ĸлaca в cтpaнaтa 
нapacтвa, a дo 2014 г. тя e 37% oт нaceлe-
ниeтo. Bъпpeĸи тoвa зa пocлeднитe 4 гo-
дини цeлия pacтeж бe зaгyбeн: пpeз 2017 
г. caмo 30% oт нaceлeниeтo мoжe дa ce 
пpичиcли ĸъм cpeднaтa ĸлaca, ĸoeтo e пo-
мaлĸo oт 2003 г. (34%). Toвa e cъпpoвoдeнo 
с нaмaлявaнe дeлa нa дoxoдитe нa тaзи 
гpyпa в oбщия дoxoд нa нaceлeниeтo oт 
48% пpeз 2014 г. дo 39% пpeз 2017 гoдинa.

Cpeднaтa ĸлaca гyби cвoeтo 
иĸoнoмичecĸo cи знaчeниe, cтaвaйĸи 
вce пo-yязвимa. B извecтeн cмиcъл тя 
зaгyби пoвeчe oт дpyгитe. Πpeз пepиoдa 
2008-2018 г. peaлнитe дoxoди нa cpeднaтa 
ĸлaca ca в зacтoй, пишaт aнaлизaтopи, 
въпpeĸи чe дoxoдитe нa пo-бeднитe 
гpyпи нapacтвaт c 4%, a нa нaй-зaмoжни-
тe – c 11%. Bлoшaвaнeтo нa финaнcoвoтo 
cъcтoяниe ce пoтвъpждaвa и oт фaĸтa, 

чe дeлът нa paзxoдитe зa дoмaшнo 
пpигoтвeнa xpaнa в бюджeтa нa ядpoтo нa 
cpeднaтa ĸлaca ce e yвeличил зa пocлeд-
нитe 10 г. c 3 пyнĸтa (ĸaĸтo y нaй-бeд-
нитe гpyпи нa нaceлeниeтo), a дeлът нa 
paзxoдитe зa пътyвaния и oбpaзoвaниe е 
спаднал c 2 пyнĸтa.

Πpeз 2014-2018 г. плaщaниятa пo 
ĸpeдити зa cpeднaтa ĸлaca в нoминaлнo 
изpaжeниe ca ce yвeличили c oĸoлo 20%. 

Bepoятнo зaтoвa тaзи coциaлнa гpyпa 
yчacтвa мaлĸo в нoвия ĸpeдитeн бyм.

Eднoвpeмeннo c тoвa пpoтичa пpoцec 
нa „oдъpжaвявaнe” нa cpeднaтa ĸлaca в 
Pycия.

Tpaдициoннo ce cмятa, чe тя ce cъcтoи 
oт xopa, нeзaвиcимo oт дъpжaвaтa, живee-
щи зa cмeтĸa нa coбcтвeния cи чoвeшĸи 
ĸaпитaл. Paзвитиeтo нa 

cpeднaтa ĸлaca ce 

cмятa зa двигaтeл нa 
иĸoнoмичecĸия pacтeж

– вĸлючително и в Pycия. Ho нeйният 
пoтeнциaл, ĸaĸтo изглeждa, e oтcлaбнaл.

Aĸo пpeз 2003 г. нa дъpжaвнa cлyжбa 
ca били зaeти oĸoлo 10% oт cpeднaтa 
ĸлaca, пpecмятaт oт Aлфa бaнĸ, тo пpeз 
2017 г. тoзи дял e 15%. Toвa зaceгa нe 
билo ĸaтacтpoфaлнo, oщe пoвeчe чe ce e 
yвeличилa зaeтocттa нa cpeднaтa ĸлaca 
в cфepaтa на тъpгoвиятa, pecтopaн-
тьopcтвoтo, финaнcитe, нeдвижимитe 
имoти и здpaвeoпaзвaнeтo.

Tpeвoжнoтo e, чe дeлът нa 
пpeдпpиeмaчecĸия дoxoд в cтpyĸтypaтa 
нa paзпoлaгaeмитe cpeдcтвa y cpeднaтa 
ĸлaca ce e cъĸpaтил пoвeчe, oтĸoлĸoтo в 
pycĸoтo нaceлeниe ĸaтo цялo.

Cpeднaтa ĸлaca, ĸoятo тpaдициoнно ce 
cмятa зa гpъбнaĸът нa oбщecтвoтo, вce 
пoвeчe ce oпиpa и paзчитa нa дъpжaвaтa 
ĸaтo paбoтoдaтeл, ĸoнcтaтиpa глaвни-
ят иĸoнoмиcт нa Aлфa бaнĸ Haтaлия 
Opлoвa. Eĸcпepтът cмятa, чe дaжe cpeд-
нaтa ĸлaca и дa нe нaмaлявa, нeйнoтo 
oдъpжaвявaнe влoшaвa пepcпeĸтивитe 
зa paзвитиeтo нa cтpaнaтa, зaщoтo тя 
ce пoпълвa oт xopa, ĸoитo нe движaт 
иĸoнoмиĸaтa, a paзчитaт нa влacттa.

Средната класа в Русия Средната класа в Русия 
обеднява и се одържавяваобеднява и се одържавява
Тя разчита на властта и не движи икономикатаТя разчита на властта и не движи икономиката
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M
нoгo xopa нe изyчaвaт 
чyжди eзици, 
oбяcнявaйĸи нeжeлa-
ниeтo cи пo peдицa 
пpичини. Πoвeчeтo 
oт тexнитe apгyмeнти 

ca нaпpaвo нecъcтoятeлни и гoвopят 
пoвeчe зa липca нa aмбиции, вoля, зa 
мъpзeл, oтĸoлĸoтo зa мaтepиaлни и 
дpyги пpeчĸи.

Иcтинaтa e, чe в cъвpeмeнния cвят, 
ĸъдeтo вcичĸo e взaимocвъpзaнo, пoз-
нaвaнeтo нa чyжди eзици дaвa oгpoмни 
пpeдимcтвa.

Oбщyвaнe
Eдин oт вaжнитe acпeĸти в живoтa 

нa вceĸи чoвeĸ e cпocoбнocттa дa ce 
oбщyвa c дpyги xopa. A cпocoбнocттa дa 
ĸoнтaĸтyвaтe нa eзиĸa нa cъбeceдниĸa e 
oгpoмнa пpивилeгия.

Mнoгoeзичнитe xopa имaт възмoж-
нocт дa имaт пo-шиpoĸ coциaлeн ĸpъг 
ĸaĸтo в личния, тaĸa и в пpoфecиoнaл-
ния живoт.

Πoзнaвaнeтo нa чyжд eзиĸ ви пpaви 
„cвoй” във вcяĸa cтpaнa, ĸoeтo oтвapя 
зaтвopeни вpaти бyĸвaлнo и в пpeнoceн 
cмиcъл.

Kapиepнo paзвитиe
Bлaдeeнeтo нa чyжди eзици мoжe дa 

пoмoгнe зa знaчитeлнo нaпpeдвaнe в 
ĸapиepaтa, тъй ĸaтo откроява онзи, кой-
то ги владее, на фона на онези, които не 
ги владеят.

Πoзнaвaнeтo нa чyжди eзици e cpeд 
дeceттe нaй-пoпyляpни yмeния, ĸoитo 
ce изиcĸвaт в пoчти вcяĸa cфepa нa дeй-
нocт. B cъщoтo вpeмe в cъвpeмeнния 
cвят нeпpeĸъcнaтo нapacтвa тъpceнeтo 
нa cпeциaлиcти c eзиĸoви пoзнaния.

Koмпaниитe тъpcят cлyжитeли, ĸoитo 
мoгaт cвoбoднo дa oбщyвaт c пpeдcтa-
витeли нa дpyги нaции. Toвa пoзвoлявa 
дa се paзшиpи и yĸpeпи бизнecът в 
чyжбинa. И зaплaтитe нa тeзи cлyжитeли 
ĸaтo пpaвилo ca пo-виcoĸи.

Tpeниpoвĸa нa мoзъĸa
Mнoгoбpoйнитe пoзнaвaтeл-

ни пpeдимcтвa, ĸoитo пpeдocтaвя 
чyждoeзиĸoвoтo oбyчeниe, нe мoгaт дa 
бъдaт oтpeчeни.

Xopaтa, ĸoитo гoвopят чyжди eзици, 
имaт дoбpa пaмeт, cпocoбни ca дa 
peшaвaт пpoблeмитe пo-дoбpe и дa 
имaт ĸpитичнo миcлeнe.

Te имaт виcoĸo нивo нa 
ĸoнцeнтpaция, пo-ĸpeaтивни и гъвĸaви 
са в paбoтaтa и в живoтa.

Ocвeн тoвa, тъй ĸaтo xopaтa ocтapя-
вaт, тeзи, ĸoитo гoвopят чyжди eзици, 
мoгaт дa пoддъpжaт пcиxичнoтo cи 
здpaвe и ĸoгнитивнитe cи фyнĸции пo-
дългo.

Bpъзĸa c дpyги ĸyлтypи
Eзиĸът e нaй-пpeĸият нaчин дa се 

нayчи пoвeчe зa дpyги ĸyлтypи.
Cпocoбнocттa дa се гoвopи чyжд 

eзиĸ, дa се изpaзявaт миcлитe, дa се 
oбщyвa – вcичĸo тoвa дaвa възмoжнocт 
дa се нayчи зa изĸycтвoтo, ĸyлтypaтa, 
литepaтypaтa нa cтpaнaтa, в ĸoятo ce 
гoвopи тoзи eзиĸ.

Paзбиpaнeтo нa ĸyлтypaтa нa eднa 
cтpaнa вoди дo пo-гoлямa тoлepaнтнocт, 
cъпpичacтнocт и пpиeмaнe нa дpyгитe.

Cпopeд пpoyчвaния дeцaтa, 
изyчaвaщи чyжди eзици, пoĸaзвaт пo-
пpиятeлcĸo и тoлepaнтнo oтнoшeниe 

ĸъм ĸyлтypaтa нa cтpaнaтa, чийтo eзиĸ 
ca пpeпoдaвaни.

Bъзмoжнocт дa ce види 
cвeтът

Πътyвaнeтo дo дpyги cтpaни нямa дa 
ocтaви ниĸoгo бeзpaзличeн: нoв oпит, 
нoви пoзнaнcтвa, нoви мecтa.

Ho xopaтa, ĸoитo пoзнaвaт чyждия 
eзиĸ и култура, имaт пoвeчe възмoж-
нocти дa видят нe caмo пoпyляpнитe 
тypиcтичecĸи aтpaĸции, нo и дa oтĸpият 
нeизcлeдвaни ĸътчeтa нa пoceтeнaтa 
cтpaнa.

Дocтъп дo opигинaлa
B cвeтa имa нaд 6 xиляди 

eзиĸa, зaтoвa чecтo има нужда 
oт пpeвoд.

Bъпpeĸи тoвa, aĸo се знae 
пoнe eдин чyжд eзиĸ, тoвa 
дaвa възмoжнocт зa дocтъп дo 
инфopмaция в opигинaлния 
изтoчниĸ.

Πo-cпeциaлнo xopaтa, ĸoитo 
пoзнaвaт чyжд eзиĸ, мoгaт 
cвoбoднo дa тъpcят инфopмa-
ция в интepнeт нa тoзи eзиĸ, 
бeз дa ce oгpaничaвaт caмo дo 
пpeвoдни мaтepиaли.

Пoлиглoт
Изyчaвaнeтo нa eдин чyжд 

eзиĸ мoжe да пoмoгнe лecнo дa 
се  ycвoи втopи. Toвa e ocoбeнo 
лecнo зa дeцa. Фaĸт e, чe пpи 
изyчaвaнeтo нa чyжд eзиĸ в 
мoзъĸa ce paзвивaт oпpeдeлe-
ни вpъзĸи, ĸoитo oтгoвapят нa 
yчeбния пpoцec. Πo тoзи нaчин 

изyчaвaнeтo нa вceĸи eдин oт cлeдвa-
щитe eзици вeчe e дaдeнo пo-лecнo.

Увepeнocт
Bceĸи, ĸoйтo yчи чyжд eзиĸ, пpaви 

гpeшĸи и тoвa чecтo ce cлyчвa пyблич-
нo. Ho тoвa e вaжнa чacт oт пpoцeca.

Изyчaвaнeтo нa чyжд eзиĸ oзнaчaвa 
да се напусне зoнaтa зa ĸoмфopт. И 
ĸoгaтo се пpaвят пo-мaлĸo гpeшĸи или 
изoбщo нe се пpaвят, тoвa нocи чyвcтвo 
нa дълбoĸo yдoвлeтвopeниe.

Πo-ycпeшнo взeмaнe нa 
peшeния

Cпopeд изcлeдвaния peшeниятa, 
ĸoитo се взeмaт, дoĸaтo се миcли нa 
втopи eзиĸ, ca пo-paзyмни oт peшeния-
тa, взeти нa coбcтвeния eзиĸ.

Koгaтo се миcли нa чyжд eзиĸ човек, 
ce диcтaнциpa oт eмoциoнaлнитe cи 
peaĸции, ĸoитo ca cилнo cвъpзaни c 
poдния eзиĸ.

B peзyлтaт нa тoвa peшeниeтo ce 
взeмa въз ocнoвa нa фaĸти c минимaлнa 
вpъзĸa нa eмoциитe.

Нoви пepcпeĸтиви
Koгaтo се изyчaвa чyжд eзиĸ, a 

c нeгo и paзличнa ĸyлтypa, нecъз-
нaтeлнo ce cpaвнявa c тoвa, ĸoeтo 
ни e пoзнaтo. Изyчaвaнeтo нa дpy-
ги ĸyлтypи мoжe дa пoмoгнe дa се 
пoглeдне собствената мecтнa ĸyлтypa 
и дa се идeнтифициpaт нeйнитe 
пoлoжитeлни и oтpицaтeлни acпeĸти, 
нa ĸoитo преди това не се е обръщало 
внимание. Bcичĸo тoвa oтĸpивa нoви 
пepcпeĸтиви, ĸaĸтo и нoви възмoж-
нocти зa paзвитиe.

Ползите от изучаване Ползите от изучаване 
на чужд езикна чужд език
Предимствата са много и най-различниПредимствата са много и най-различни
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„П
о-рано имах кабинет, но 
за съжаление трябваше 
да го затворя”, разказва 
бившата зъболекар-
ка Мишел Муньос в 
разтърсената от криза 

Венецуела. 
На фона на срива на икономиката и хи-

перинфлацията „хората вече нямат доста-
тъчно пари, за да си позволят зъболекар, 
тъй като трябва да се тревожат за храна, 
образование и други неща”, допълва тя.

Преди две години жената заменя зъбо-
лекарската си практика за работа онлайн 
като част от световната армия скрити 
„микроработници”, изпълняващи задачи, 
с които машините не могат да се справят 
самостоятелно. 

Как протича един ден от дигитал-
ния ви живот. Независимо дали става 
дума за търсачката на телефона, която 
препоръчва подходящи ресторанти, или 
музикално приложение, което предлага 
плейлист – нищо от това не би било въз-
можно без микроработниците. 

Микроработници като Мишел от Вене-
цуела изпълняват прости повтарящи се 
онлайн задачи, например да се очертае 
лице, за да се помогне система за изкуст-
вен интелект да разпознава хората.

Те помагат да се осигуряват 
данни за алгоритмите

чрез които се обучават машините, 
използвани като основа на изкуствения 
интелект, добавяйки човешки елемент. 

Могат например да очертават рамки 
около кадри от пътищата, за да се обу-
чават безпилотните автомобили какво 
е дърво, препятствие или как изглежда 
движещ се човек. Или да маркират съ-
държание, носещо определени чувства, 
за да се научат алгоритмите как звучи 
„тъжна” песен или пък дали текст или 
дума „будят тревога”. 

Този тип работа често получава лоша 
публичност, тъй като се приема за нис-
коплатена. За много хора обаче тя е ре-
шението, от което имат нужда. За Мишел 
микроработата е единственият начин за 
намиране на доходи. 

„Много по-добре съм с тази работа, 
отколкото като зъболекар”, категорична 
е тя.

Разказва за „добър ден”, когато спече-
лила около 80 долара и използвала пари-

те, 
за да си купи смартфона, 
през който сега работи.

Още през 2005 година 
шефът на Amazon Джеф 
Безос нарече този тип ра-
бота „изкуствения изкуст-
вен интелект”, създавайки 
Mechanical Turk (MTurk) на 
Amazon. Това е първата в 
света платформа за т. нар. 
краудсорсинг (получаване 
на необходимите услуги, 
идеи или продукти чрез 
привличане на голяма група 
хора, най-често по интернет 
– бел. прев.). Платформата 

е кръстена на „Турчина” – измама от XVIII 
век, при която хората били подвеждани 
да мислят, че играят шах срещу машина, 
докато всъщност се състезавали с грос-
майстор, скрит в голяма дървена кутия, 
върху която бил монтиран манекен, 
изобразяващ турчин.

Първоначално Amazon използва 
възможностите на платформата, за да 
заличи милиони дублирани страници, 
тъй като компютрите не можели да 
разпознават малките разлики. Тъй като 
задачата била непосилна за един човек, 
те я разбили на малки части, които биха 
могли да бъдат изпълнени от хиляди 

работници.

Няма официални данни за 
броя на микроработниците

Според оценки за MTurk всеки месец 
работят десетки хиляди хора. До 2500 
души са активни във всеки един момент, 
повечето от тях са от САЩ и Индия.

Изследване на Международната 
организация по труда (МОТ) сред 3500 
микроработници в 75 страни установява, 
че средната им възраст е 33 години, а 
една трета от тях са жени, макар този дял 
да спада до една пета в развиващите се 
страни. Микроработниците са образо-
вани – 18% имат гимназиална диплома 
или по-ниско образование, 37% – уни-
верситетска диплома, 20% – следдиплом-
на квалификация. Над половината са 

специализирали в областта на науката 
и технологиите, 23% – в инженерство, и 
22% – в информационни технологии. 

За тези, които живеят в 
страни, изпаднали в криза

микроработата може да е особено по-
лезна. 

Яхя Аюб Ахмед е сириец, който бяга от 
гражданската война в Родината си и сега 
живее в бежанския лагер „Дарашакран” 
в Ербил, Ирак. В лагера организация, 
наречена Preemptive Love, го е научила 
на английски и ИТ умения, които са му 
позволили да стане микроработник. 

„Можете да работите дистанционно 
и да получавате приходи. Тук кандидат-
стването за работа е доста трудно, не 
можете просто да потърсите работа в 

Google. По този начин можете да работи-
те, без да трябва да кандидатствате и да 
изпращате CV”, разказва той. 

За работниците от страни като Ирак 
обаче има допълнителна пречка, тъй 
като задачите са предназначени основ-
но за развитите страни, отбелязва Ален 
Нину от Preemptive Love. 

„Повечето онлайн услуги за краудсор-
синг блокират иракчаните при регис-
трацията. Дори ако някой по чудо успее, 
няма метод за изплащане на парите, 
тъй като всички трансакции се правят 
през трета банкова система като PayPal”, 
обяснява той.

За да се преодолее този проблем, се 
налага се да се прибягва до специални 
споразумения с фирмите. Още по-трудно 
е за хората, които работят от домовете 
си. 

Венецуелецът Рафаел Перес описва по-
добна ситуация, при която не е допускан 
до много задачи, които вижда пуснати в 
системата. Освен това той много пъти е 

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

губил пари от безскрупулни възложите-
ли, които не са му платили. 

„Веднъж спечелих 180 долара за 15 
дни, това са много пари. Обаче така и 
не ми платиха. Пусках имейли, обаждах 
се, обаче няма на кого да се оплачеш”, 
разказва той. 

Мишел споделя, че в началото също 
се е хващала на измами, но сега подлага 
сайтовете на изпитателен период, преди 
да работи с тях.

Микроработата е подлагана на крити-
ки заради ниското заплащане – според 
МОТ микроработниците получават 
средно 4,43 долара на час. Докато в САЩ 
възнаграждението им е средно 4,70 
долара на час (което все пак е доста под 
националния минимум), в Африка запла-
щането е едва 1,33 долара на час.

Тези цифри не отчитат средно 20-те 
минути, които 

работниците отделят за 
неплатени дейности

за всеки час работа. Това включва тър-
сене на задачи и отговаряне на тестови 
въпроси, поставяни от възложителите с 
цел контрол на качеството. 

„Прекарвам по-голямата част от деня 
в търсене на задачи. След като такива се 
появят, трябва да седна и да ги свърша”, 
казва Рафаел. 

По думите му в добър ден може да 
изкара около 8-10 долара. Това означава, 
че може да купи малка кутия яйца, кило-
грам царевично брашно и килограм боб. 

„Може и да не живеете добре, но се 
храните добре”, шегува се той. 

Микроработата не е временен фено-
мен, а структурно явление в развитието 
на новите технологии като изкуствения 
интелект, посочва професор Паола 
Тубаро, старши научен сътрудник във 
френския Национален център за научни 
изследвания. 

„Дори ако машините се учат например 
как да разпознават котки и кучета, все 
пак трябва да ги захраните с повече под-
робности, за да успеят с разпознаването”, 
отбелязва тя. 

Тъй като тези технологии се разпрос-
траняват все повече, ще се увеличава и 
нуждата от хора, които да подават данни, 
допълва експертът. 

В момента няма държавни регула-
ции за платформите за микроработа, 
макар МОТ да призова секторът да бъде 
по-добре регулиран, за да се осигурят 
минимално заплащане и по-добра про-
зрачност на плащанията. 

„Микроработата е невидима за мнози-
на и привлича малко обществено внима-
ние”, посочва професор Тубаро. 

„Тя може да не е справедлива, ако на 
тези хора не се плаща достатъчно или те 
не разполагат с някакъв вид социална 
защита. Ако хората работят при същите 
условия като във фабриките през XIX век, 
то това не е нещо, което обществото ни 
би приело като справедливо”, допълва 
тя. 

Мишел от Венецуела е съгласна. Спо-
ред нея трябва да има повече подкрепа 
и признание за микроработниците. 
Платформите са тези, които правят пари 
от работата им, твърди тя. 

„Това, което ни се плаща – поне тук във 
Венецуела, – е малко”, казва Мишел.

Те добавят човешки елемент в Те добавят човешки елемент в 
изкуствения интелектизкуствения интелект

Микроработниците, които правят 
възможен          дигиталния живот



млрд. кубични метра газ ще е износът за страни извън Общността на 
независимите държави (ОНД) на „Газпром“.  Спрямо 2018 година това 
представлява понижение с около 4-4,5 процента. Средната цена на газа за 
износ през 2019 година ще бъде 215 долара за 1000 кубични метра.

в цифри

1818192192

пункта е индексът на икономическото доверие в еврозоната. Той се е повишил 
леко през август, докато в целия ЕС е продължил да отслабва според доклад на 
Еврокомисията.  Лекото подобрение във валутния съюз се дължи на значително по-
високо доверие в промишлеността и търговията на дребно. 

55103,1103,1

млн. велосипеда годишно се купуват в ЕС. Европейският съюз удължи 
с още пет години антидъмпинговите мита върху китайските 
велосипеди. Велосипедите, внасяни от Китай, се облагат с мита от 
1993 година, като в момента най-високата ставка е 48,5 процента.

млн. италианци живеят в абсолютна бедност, което е 8,4 на сто от населението. 
Макар безработицата да се понижи в началото на годината, тя продължава да засяга 
9,7 на сто от активното население. Разликата в жизненият стандарт между Севера и 
Юга на страната е огромна.
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З
а публиката Камен Водени-
чаров е известен най-вече 
с участието си в различни 
комедийни предавания и 
скечове. Но признава, че 
понякога и той се чувства 

натъжен. А едно от нещата, които го 
огорчават, е, че „всичките промени, 
онова, което се случи през последните 
години, като че ли много се забави, 
много се проточи“. 

Според него отговорът на въпроса 
дали преходът е приключил зависи от 
гледната точка. „Ако говорим за тран-
сформирането на държавната собстве-
ност в частна, този процес като че ли 
приключи. Въпреки че, както забеляз-
ваме, не приключват опитите дадени 
бизнеси в различни сектори да бъдат 
преприватизирани. Вече влязохме в 
непрестанния процес на развитие и 
на борба за демокрация, така както е 
и на Запад. В момента България много 
повече прилича на западна държава, 
отколкото на една фалирала соцрепу-
блика“, казва той. И допълва, че това 
води до много повече отговорности и 
битки, отколкото преди. Въпреки това 
остава оптимист, и то във всяка една 
сфера, макар понякога и той да се чув-
ства демотивиран..

За своето поколение той е момчето, 
което изпя 

емблематичната за 
началото на прехода 

песен „Не съм избягал“
превърнала се в символ за българи-

те, избрали да останат, независимо от 
масовата вълна на изнасящи се съна-
родници в началото на 90-те години.  

Участва и в създаването на Незави-
симите студентски дружества и на Фе-
дерацията на независимите студентски 
дружества през 1989 и 1990 г.

Историята му от това време включва 
създаването на популярната студент-
ска програма „Ку-ку“ заедно със Слави 
Трифонов и Тончо Токмакчиев, което 
беше истинско явление, а също и на 
телевизионното предаване „Каналето“ 
. През годините Камен Воденичаров 
запазва приятелството и съвместната 
работа с Тончо Токмакчиев, с когото са 
състуденти от ВИТИЗ (сега НАТФИЗ). 
В момента заедно с него и с Георги 
Мамалев правят комедийния спекта-
къл „Майсторите на комедията“, което 
представят с еднакъв успех в България 
и зад граница. Самият Камен Воденича-
ров го определя като спектакъл, който 

събира негови, на Георги Мамалев и на 
Тончо Токмакчиев „щуротии“, които са 
правили през годините.  

Биографията му освен актьор включ-
ва също сценарист, режисьор и проду-
цент, шеф на първата музикална теле-
визия – ММ и първи водещ на първия 
сезон на риалити шоуто “Сървайвър 
БГ”. Едно от най-популярните и обичани 
лица на малкия екран е завършил кук-
лено актьорско майсторство в класа на 

проф. Николина Георгиева. Продуцира 
първия частен театрален спектакъл в 
копродукция със Сатиричния теа-
тър – „Дванайсета нощ“ по Шекспир с 
режисьор Мариус Куркински, а година 
по-късно създава театрален вариант на 
спектакъла съвместно с БНТ. През по-
следните години се завръща на сцената 
на няколко държавни и частни театъра 
като актьор, а през март  беше и преми-
ерната прожекция на пълнометражния 
документален филм „105 минути София 
– историята на града“, чийто режисьори 
са той и Михаил Ланджев. 

Наясно е, че вече има други поколе-
ния 

със свои схващания и 
по-различна ценностна 

система
„Младите зрители възприемат 

сегашната ни ирония към днешния 
свят, към модерните технологии, към 

това, което се случва сега в целия 
свят“, казва той. „Покрай децата 
и племенниците, а Тончо вече е 
дядо, може още едно поколение 
да гледаме, на неговите внучка и внук, 
които проговарят едновременно на 
три езика – това са едни нови бебета 
на Европа“, споделя той. И допълва, че 
всяко едно поколение си намира и си 
търси своите оценки към света, а те се 
радват, че имат ключ към усмивките на 

всички тях.
Днес е на 53 и въпреки че е запа-

зил много от младежкото си излъчва-
не и енергия, вече има зад гърба си 
натрупан опит. Казва, че „понякога е 
хубаво отново „да си навиеш пружи-
ната“.

Признава, че през всичките тези 
години той самият не е избягал не 
защото не му се е искало, а защото 
е бил от щастливите хора, които са 
можели да правят това, за което са 
учили и което обичат. Но разбира, че 
всеки намира своя собствен смисъл 
да остане някъде. „Два милиона и 
половина от нашите хора са някъде 
по света и слава Богу. Слава Богу, 
защото всеки си намери пътя“, казва 
той. За актьора може би най-голе-
мият пропуск в България е, че не сме 
успели „дружно да се преборим с прос-
тащината, с наглостта, с  безочието, с 
безпътицата, с глупавите решения, със 

замитането под килима на проблемите 
и на онова, което трябва да се случи“. 
Смята, че макар днешните ученици и 
студенти да не са „всезнайковци“ като 
неговото поколение, „много често са 
по-добронамерени, макар и по-разпи-
ляни, и гледат на света по-глобално“. 

За Камен Воденичаров развитието на 
един човек невинаги е вървене нагоре, 
но той намира смисъл в работата си, в 
близките хора и семейството си и във 
възможността да развива свои нови 
проекти. 

България днес е западна България днес е западна 
държава, а не фалирала държава, а не фалирала 
соцрепублика, убеден е соцрепублика, убеден е 
актьорътактьорът

ЛИЛИЯ ГЮРОВА
lilia@bg-voice.com

� 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:

Камен Воденичаров – Камен Воденичаров – 
понякога тъжен, но с понякога тъжен, но с 
ключ към усмивкитеключ към усмивките

С Тончо Токмакчиев в любимите образи на хамалите
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У
добството, което предлагат 
хранителните магазини, не 
може да бъде оспорено. Те 
редовно пълнят щандовете 
си със стоки,

които пестят време и 
усилия. Например предварително на-
рязани зеленчукови салати, торбички 
с микс от вкуснотийки, готвена храна 
и т.н. 

С добро планиране обаче в тези ма-
газини могат да се спестят доста пари.

Често най-евтините и полезни храни 
не са пакетирани. Добре е да носим 
списък, когато сме в магазина, за да 
преодолеем импулса да купуваме 
наред.

Ето какво е хубаво да се избягва да 
се купува:

Предварително нарязани 
плодове и зеленчуци

Да, те са удобно решение, но струват 
повече пари.

Дресинги за салати
Обикновено те са в бутилки и съдър-

жат десетки съставки. Като резултат се 
харчат повече пари и се приемат много 
калории. Не е лошо такъв дресинг да се 
прави у дома.

Подправени меса
Всякакви предварително овкусени 

месни продукти всъщност струват 
повече пари.

Бутилирана вода
Понякога да се пие чешмяна вода 

е доста лошо решение. В тези случаи 
се налага купуването на бутилирана. 
Можете обаче да се вложите пари във 
филтър за вода, което ще спести доста 
разходи занапред. Този филтър може 
да се носи и по време на пътуване.

Продукти, които не са 
сезонни

Добре е да се редуцира до мини-
мум купуването на продукти, които са 
извън сезона. Те се предлагат на много 
по-висока цена. Например ягоди през 
декември.

Малки пакетчета със снакс
Вероятно така се регулира теглото, 

но със сигурност се харчат и повече 
пари. Вариантите са да се купува по-
голяма разфасовка или да се овладее 
апетита.

Подправки и билки
В зависимост от марката 

и опаковката подправките 
и билките се продават на 
различна цена. Хубаво е 
обаче те да не се подбират 
според опаковката, а спо-
ред съдържанието.

Консервирани 
бобови храни

Те могат да струват годишно сери-
озна сума. Ако се приготвят у дома, 
спестяването ще е значително.

Букети
В съвременните хранителни мага-

зини ще се продават и цветя. Готовите 
букети обаче винаги са по-скъпи. По-
добре е да се изберат единични цветя, 
от които да се направи красив букет.

Храна за домашни 
любимци

В магазина има храна за домашни 
любимци, която е на цената – и дори 
отгоре, на месните деликатеси за хора. 

Почистващи препарати
Пари могат да се спестят и от препа-

рати за почистване. Възможно е те да 
се приготвят от оцет, сода и лимон. В 
интернет има рецепти, които са доказа-
ли своята ефикасност.

Поздравителни картички 
и аксесоари за пари

В хранителните магазини има и 
такива стоки. Хубаво е обаче те да се 
разгледат във възможно най-много 
магазини, тъй като понякога разликата 
в цената е значителна.

Батерии
В магазина батериите често са непо-

средствено до касата. Това е така, тъй 
като тяхното купуване винаги е спешно. 
И купувачът не се вглежда чак толкова 
много в цената им.

Спестяване на пари Спестяване на пари 
в хранителен магазинв хранителен магазин

Изисква се добро планиране и умереностИзисква се добро планиране и умереност
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Н
ай-голямата социална 
мрежа в света Facebook 
планира да създаде нов 
независим орган за над-
зор, за да се бори после-
дователно с коментарите 

на омразата. Това обяви говорителят на 
Facebook Ник Клег. Панелът ще събере 
40 членове от цял свят, включително 
академици, юристи, журналисти и други 
експерти.

Бившият британски вицепремиер 
призна, че предишните правила на 
Facebook за речта на омразата са 
„предмет на много дебати“. Поради 
тази причина Facebook ще създаде този 
независим надзорен орган. „Решенията 
на групата ще бъдат прозрачни и за-
дължителни, така че хората да могат да 
възразят срещу нашето съдържание“, 
каза Клег.

Бордът ще се съветва 
по спорни въпроси

които потребителите на Facebook пред-
лагат – например, дали коментарите от 
омразата трябва да бъдат заличавани в 
бъдеще последователно, или да останат 
онлайн, но да им бъде предоставено 
предупреждение. Също така би било 
възможно такива коментари да бъдат 
ограничавани в полето на потребите-
лите, тоест почти да не са видими за  по-
требители на Facebook. Клег подчерта, 
че решенията на този орган трябва да 
бъдат задължителни за Facebook.

Същевременно Клег посочи, че 
платформата на Facebook няма може 
да предотврати напълно речта на 
омразата. „Интернет в крайна сметка е 
технология, която сама по себе си не 
може да е или само добра, или само 
лоша. Печатарската преса донесе на 

човечеството красотата на Шекспиро-
вата „Комедия от грешки”, но също и 
омразата на хитлеристката „Моята бор-
ба“, поясни мениджърът. Всяка голяма 
технологична революция следва даден 
модел. „Първо има еуфория, след това 
– страх, а накрая намираме разумния 
баланс”, каза още Клег.

Идеята за Върховния съд на Facebook 
е на Ноа Фелдман, автор и професор по 
право от Харвард, който постави кон-
цепцията за Върховния съд на Facebook 
на главния оперативен директор Ше-
рил Сандберг през януари 2018 г.

Проектът на Фелдман очертава необ-
ходимостта от независима и прозрачна 
комисия, която да подпомага регули-
рането на решенията за съдържанието. 
Той е бил предаден на Зукърбърг, а 

Facebook в крайна сметка наема Фел-
дман да напише „Бяла книга“ за идеята и 
да остане като съветник в компанията. 
Първия път, когато идеята бе публично 
публикувана, беше в подкаст, който 
Зукърбърг прави с Езра Клайн от Vox, 
където споменава идеята за независим 
апелативен процес „почти като Върхов-
ния съд“.

Мина повече от година оттогава и 
повече от 7 месеца, откакто Зукърбърг 
официално обяви плановете си за из-
граждане на надзорен съвет, а 

компанията все още 
се опитва да постигне 

съгласие
по своята основна структура. Основ-
ните решения като това колко членове 

трябва да има, как трябва да бъдат 
избирани тези членове и колко мнения 
ще разгледат, все още не са решени.

Ориентировъчният план на Facebook 
е описан в проектохарта. Компани-
ята ще създаде глобален борд от 40 
души, съставен от хора, назначени от 
Facebook. Не е ясно колко съдържател-
ни дела ще разгледа бордът, въпреки 
че Facebook предвижда всеки случай 
да бъде преразгледан от 3-ма до 5-има 
членове. След като бъде взето решение, 
то е окончателно и членовете на упра-
вляващия съвет ще напишат публично 
обяснение и дори могат да предложат 
как Facebook да променя политиките 
си.

Това безспорно представлява 
сериозно предизвикателство. Незави-
симостта на борда със сигурност ще 
бъде проблем. Постигането на реална 
независимост ще бъде сложно, като се 
има предвид, че Facebook планира да 
назначи първоначалните членове на 
съвета, които ще работят с тригодишен 
мандат. Компанията също така ще им 
плаща, макар и чрез тръст. След това 
планът е бордът сам да избере замест-
ващите членове, когато изтече мандатът 
му. Идеята е, че, въпреки че Facebook 
ще може да назначи първоначалната 
група, бъдещите поколения на борда 
ще бъдат освободени от влиянието на 
социалната мрежа.

„Не само хората, които избираме, а 
процесът, по който ги избираме”, казва 
Макензи Томас, програмен мениджър 
на Facebook, който помага за ръково-
денето на проекта за надзорния съвет. 
Тя подчертава, че е важно бордът сам 
да избира собствените си заместващи 
членове като ключов елемент от неза-
висимостта му. „Това е начална точка“, 
добавя тя.

Освен това има и друг проблем – мал-
ко вероятно е бордът да се събира със 
скоростта, необходима за справяне с 
„вайръл” тенденциите в интернет. Нере-
алистично е да се очаква, че решенията 
на борда ще се случат със скоростта, 
необходима за една „полиция в интер-
нет“. Това означава, че бордът най-
вероятно ще служи по-скоро не като 
превантивна институция и в случай на 
нужда ще издава решения, които биха 
могли да повлияят на начина, по който 
бъдещите постинги ще се обработват от 
модераторите.

Facebook създава Facebook създава 
Върховен съдВърховен съд
Той ще контролира речта на омразатаТой ще контролира речта на омразата
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Г
ригор Димитров сътвори 
чудо. Той е полуфиналист на 
US Open, след като победи 
рекордьора по титли от Голе-
мия шлем Роджър Федерер 
в невероятен сблъсък в Ню 

Йорк. Пред пълния „Артър Аш стейди-
ъм” българинът взе първата си победа 
над Маестрото след 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Мачът продължи повече от 3 часа. 
През цялото време Димитров игра 
на много високо ниво, без да допуска 
спадове в играта си, а от другата стра-
на на мрежата Федерер беше уязвим. 
Преди петия сет швейцарецът имаше и 
физически проблеми.

Срещата беше осма между два-
мата тенисисти и първа от финала в 
Ротердам през февруари 2018 г. Дотук 
Димитров беше взел едва два сета на 
Маестрото и нямаше победа. Федерер 
беше единственият от голямата тройка 
на тениса, срещу когото Димитров 
нямаше успех.

Това е и едва втора победа в Шлема 
на Димитров над действащ тенисист от 
топ 10, след като преди години надви 
Анди Мъри на „Уимбълдън”, за да стиг-
не отново на полуфинал. 

Общо успехите му 
над играчи от топ 3 на 

ранглистата вече са шест
В полуфинала на турнира победите-

лят ще спори срещу Даниил Медведев. 
Руснакът продължи с отличното си 
представяне на твърди кортове, след 
като победи Стан Вавринка със 7:6 (6), 
6:3, 3:6, 6:1 за 2.33 часа. Медведев игра 
на финал в трите подгряващи турнира 
преди US Open, като спечели титлата в 
Синсинати.

„Започнах малко нервно, видя се и в 
първи сет. Но постоянно си казвах, че 
трябва да остана в мача! Физически се 
чувствах много добре. Усещах добре 
рамото си. Можех да се движа сво-
бодно. Направих добри удари. Срещу 
Роджър винаги е трудно. Сега съм 
просто щастлив!“, бях първите думи на 
Димитров.

За трети път в своята кариера бълга-
ринът ще играе на полуфинал в турнир 
от Шлема след „Уимбълдън 2014” и 
Australian Open 2017. Това е първо дос-
тигане до най-добрите четирима в тур-
нир от АТП за Димитров от мастърса в 
Монте Карло през април 2018 г. Дотук 
най-доброто представяне на Димитров 

през годината беше четвъртфинал.
Българинът направи шест аса и до-

пусна седем двойни грешки в двубоя. 
Той вкара 69% първи сервис и спечели 
74% от разиграните точки при него. 
Бившият № 3 в света реализира 35 уи-
нъра при 41 непредизвикани грешки.

При Федерер този показател беше 
60 непредизвикани грешки при 40 
уинъра за петкратния шампион.

В този грандиозен мач швейцарецът 
започна по шампионски, както всички 
очакваха от него. Той проби още в пър-
вата възможност за това в първия сет 
и до края му удържа аванса си. Точно 
тогава всички очакваха лесен успех за 
него, защото 

той играеше като машина 
и с лекота стигна до 6:3

Но Гришо показа, че този турнир 
полага началото на неговото възраж-
дане във втората част. В нея той стигна 
до пробив за 4:2 и когато сервираше 
за сета, Федерер показа класа и върна 
брейка. Това обаче не сломи българи-
на и той взе следващото подаване на 
швейцареца, за да изравни резултата 
при 1:1 след 6:4.

Така мачът започна отначало. В 
третия сет Маестрото отново вдигна 
оборотите и наложи убийствен ритъм. 
Той имаше възможност за пробив още 
в петия гейм, но Гришо се измъкна 
от позиция 0:40. При следващото си 
подаване обаче нашето момче отново 
не беше на познатото ниво и допусна 
брейк. След това бившият номер едно 
направи още един и затвори частта 
при 6:3. 

И точно тук 

Гришо показа световна 
класа

Вместо да се отчая, както биха сто-
рили над 95% от тенисистите в света 
при такова развитие, а както сигурно 
и самият той в досегашните си битки 
с Маестрото, сега се мобилизира до 
краен предел. 

И го показа на корта, след като проби 
38-годишния си опонент в първия гейм 
на четвъртата част. Той беше близо и до 
решаващ втори пробив в седмия гейм, 
но пропиля цели седем брейкбола в 
маратонската част и в крайна сметка 
трябваше да сервира за сета. 

Точно тук той показа чудовищно 
израстване в психологически аспект. 
Димитров се измъкна от ситуация 0:40, 
спаси и други два брейкбола на съпер-
ника, за да може с огромни усилия и 
много труд да затвори частта на своята 
сметка след 6:4 и да изравни резултата 
в сетовете. 

Между четвъртата и петата част 
дойде много важен момент в двубоя. 
Тогава Федерер се прибра в съблекал-
нята, за да получи медицинска помощ. 
И на корта след това излезе съвсем 
различен тенисист. В първите четири 
гейма от решителния сет Маестрото 
просто отсъстваше. 

А в тях Григор нападаше като раз-
ярен млад лъв и хапеше безпощадно 
по-възрастния си конкурент. Бълга-
ринът стигна до два пробива аванс и 
след това можеше да се концентрира 
спокойно върху подаванията си. Това 
и направи, спечели следващите две 
от тях и затвори мача при 6:2, за да 
постигне една от най-големите победи 
в кариерата си. 

Така той е на полуфинал и ще играе 
с руснака Даниил Медведев, който 
по-рано отстрани другата швейцарска 
заплаха – Стан Вавринка.

„Сега съм просто щастлив“, каза българската „Сега съм просто щастлив“, каза българската 
първа ракета след грандиозния мачпърва ракета след грандиозния мач

Велик Григор победи ФедерерВелик Григор победи Федерер
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О
тново настъпва това 
време на следвакан-
ционната мания за 
сваляне на килограми, 
постигане на нови цели, 
работа върху стари меч-

ти и новороден копнеж за дълготрайно 
щастливо съществуване. Всички тези 
компоненти от живота ни са много 
близко до сърцето ни и фино настроени 
с портофейла ни. 

Пазарът – добре уведомен за наши-
те нужди и слабости, полага огромни 
усилия, за да се възползва парично от 
това как функционираме емоционално, 
духовно и физически.

В сферата на услугите има една про-
фесия, която е некатегоризирана и доста 
фриволно установяваща се, а именно 
тази на личния треньор. Подборът на 
личен треньор е пряко и непряко свързан 
с горепосочените съставни части на 
нашето благополучие, който феномен ме 
подтикна да напиша тази статия.

В едно интересно изследване на отдела 
по кинезиология на Университета в 
Кортланд, Ню Йорк, със заглавие “Дали 
това, което виждате (което ви се показва), 
е онова, което получавате? Представите 
ни за компетентност и знания на личния 
треньор и предпочитан пол на треньора, 
отнасящ се към определена (желана от 
нас) физика” се твърди, че 

външният вид има 
огромно влияние

върху представата за компетентност на 
треньора.

В резюмето на изследването се казва, 
че “ролята, която физиката на личния 
треньор играе, при подбора му/й от стра-
на на клиента, е могъщ фактор с важни 
професионални последствия за треньора 
и клиента”.

И така, да започнем с обсъждането на 
важността и влиянието на възприятията 
на клиента, които определят как личната 
физика на треньора влияе върху избора 
му да ни тренира.

Всеки треньор знае, че той/тя е ходеща 
реклама на себе си. Всеки треньор е 
обучаван, че физиката и начинът му на 
живот са неговите скрити възможности 
за лансиране на услугите му. Тъй като ние 
като клиенти имаме определени желания 
и цели за постигане на определен тип 
физика, то нас ни привлича този тип тяло 
и начин на живот, към който се стремим 
самите ние.

Много често обаче очакванията ни се 
срутват поради някои очевидни причини, 

които за много клиенти остават неизвестни. 
Когато бях тийнейджър, се пребивах от 

тренировки по аеробика, степ аеробика, 
каланетика, всекидневни обиколки на 
гребната база в Пловдив и др. подобни, 
които да ми помогнат да придобия този 
тип вретеновидни източени мускули като 
тези на една от треньорките по аеробика. 
Каквото и да правех, моето тяло беше все 
тантуресто, тяло на яка, набита българка, 
а нейното – много грациозно и флуидно 
като това на славянска грация. По-късно 
разбрах, че както тя не може да развие 
силата, която аз притежавам поради типа 
тяло, така и аз не мога да съм слаба и 
грациозна и още повече 

да променя формата на 
мускулите си

за да заприличат на нейните. В един 

разговор с мой учител по тренировъчни 
тактики, след който той се смееше, а аз 
плачех, свенливо попитах дали мога да 
променя тези огромни прасци в нещо 
по-малко. Отговорът му беше: “Формите 
на частите на тялото ни са продиктувани 
от нашия тип тяло, който в твоя случай 
е ендоморфен. Каквото и да предприе-
меш, не очаквай големи промени с този 
прасец. Насочи си вниманието в нещо 
по-продуктивно.”

Този случай ме научи да обичам тялото 
си такова, каквото е, и да извлека макси-
мума от предимствата на ендоморфното 
тяло, а именно огромната издръжливост 
и сила при вдигане на тежести.

И така, осъзнавайки, че аз ще привли-
чам моите клиенти със солидност както 
физическа, така и в областта на знанието, 
продължих кариерата на треньор. 

Моите клиенти никога не идваха с 
думите: „Искам да имам като твоето тяло”, 
а: “Научи ме да бъда силна и здрава като 
теб, да имам твоята работоспособност и 
знания.” И така, моята физическа устой-
чивост, професионални знания и начин 
на живот станаха моите силни основни 

продажни елементи.
Но не е така за всеки треньор. Много 

от моите колеги се лансират успешно 
чрез външния си вид и тази статия е за 
тези от вас, които ще очакват, че нае-
майки треньор с източено тяло и малки 
прасци, то тяхното тяло ще се превърне 

в същия шедьовър на природата. Малко 
ме смущава фактът, че много от колегите 
ми безотговорно обещават подобни неща 
и без да обяснят в подробности, че ние 
се определяме от типа тяло, а именно 
ектоморф, мезоморф и ендоморф, както и 
смесени типове, произлизащи от тези три 
основни вида тяло. За съжаление някои 
наши фитнес желания са просто невъз-
можни за изпълнение.

Ектоморфно тяло притежават тези, 
които са високи и слаби, с източени и вре-
теновидни мускули. Много трудно, почти 
невъзможно е да натрупат мускулна маса 
или особено голямо количество мазнини. 
Те се наслаждават на най-бързия обмен 
на веществата и ако ви кажат, че 

храната е техен приятел
– повярвайте им. Обикновено имат 

много голяма сърдечно-съдова издръж-
ливост, т.е. могат да бягат на дълги разсто-
яния, без да влагат огромни усилия. Ако 
сте ендоморф, невисок, набит и тежък, 
не се надбягвайте с тях. Нямате шанс на 
дълги разстояния. Но ако сте във форма и 
искате да опитате експлозивната си сила 

на къси разстояния, то надбягването с 
този тип ще ви достави истинско удо-
волствие, защото ще ги издухате още на 
първите 10 метра. 

Това е ендоморфът – доста експлози-
вен, притежаващ много сила и издръжли-
вост. За съжаление хранителните навици 

на днешния свят са голямо предизви-
кателство на този тип тяло. Преработе-
ните въглехидратни храни просто не 
го оставят на мира и често се полепват 
нежелателно и очевидно по физиката им. 
Без внимание върху диетата и натовар-
ванията няма шанс за добра хармония и 
крепко здраве. 

Между двата типа тяло, ектоморфен и 
ендоморфен, комфортно се е настанил 
мезоморфният тип тяло. Висок, изглеж-
дащ перфектно, пропорционално развит, 
с красиви и забелязващи се флуидни 
движения, хармонично натрупана мус-
кулна маса по тялото и красива осанка 
като цяло. За съжаление само около 6% 
от световното население е чист мезомор-
фен тип. Ако избраният от вас треньор 
наподобява на този тип тяло, аз ви препо-
ръчвам да се насочите към знанията му/й 
и към това, което те могат да направят за 
вас, за да постигнете мечтите си. Очак-
ванията да пораснете до техния ръст и 
да придобиете тяхната костна система, 
мускулна структура и форма не само ще 
се сринат, но и ще се превърнат в неочак-
вано и ненужно страдание.

Как да изберем свояКак да изберем своя  
личен треньорличен треньор
Външният му вид има огромно значение, Външният му вид има огромно значение, 
но дали това е достатъчноно дали това е достатъчно

МАРИЯ ТАНЕВА
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П
родуктите на растителна 
основа, които имитират 
месо, набират сериозна 
популярност. Това не 
остава незабелязано от 
едни от най-популярните 

вериги за бързо хранене в света.
KFC обмисля предлагането на алтер-

нативни продукти от веганско „месо” в 
своето меню. Ходът би бил уникален, 
тъй като тези заместители досега не се 
прилагат, когато става дума за ястия от 
пилешко месо – сферата, в която KFC са 
експерти.  

„Не виждаме пилешкото като голяма 
тенденция точно сега”, казва Кевин 
Хохман, президент на KFC за САЩ. 

„Но определено гледаме на него 
сериозно и провеждаме срещи 
с големи доставчици на алтерна-
тивни протеини, за да разберем 
пазарът и посоката му”, добавя той.

Потребителите демонстрират ви-
сок интерес към тези нови продукти 
главно поради здравословни причини, 
което от своя страна генерира растеж 
на този пазар.

До 2023 година търговията на дреб-
но на продукти, заместващи месото, 
ще достигне 2.5 млрд. долара в САЩ 
спрямо 1.4 млрд. долара през минала-
та година по данни на компанията за 
проучвания Euromonitor International.

По света пазарът може да нарасне от 

18.7 
млрд. 
дола-
ра през 2018 
година до 23 млрд. долара през 2023 
година.

Ако продуктите, имитиращи пилеш-
ко месо, станат по-масови, определено 

ще ги тестваме, казва Хохман.
В изявление до медиите говори-

тел на KFC посочва, че засега няма 
планове за тестове на подобни 
продукти, но компанията наблюдава 
индустрията и тенденциите, за да 
попие възможно най-много знания 
за ситуацията.

Веригите за продажба на бургери 
вече посегнаха към горещата тен-
денция. Burger King пусна веганска 
версия на своя продукт Whopper. 
„Месото” за този бургер е произве-
дено от Impossible Foods. Други щат-
ски вериги като Bareburger и White 
Castle също продават веганско месо.

Инвеститорите също скачат 
надълбоко в тази нова индустрия. 
Beyond Meat, която стана публична 

компания през този месец, вече се 
търгува на цена четири пъти 

по-висока от цената на 
акциите в рамките на 

IPO в размер на 25 
долара.

Някои вери-
ги за бързо 
хранене и 
ресторанти 
бързо се 
ориенти-
раха към 
новата 
тенденция, 
но други, 

като KFC, 
предпочитат 

да изчакат.
Изпълнител-

ният директор 
на McDonald’s Стив 

Истърбрук посочва, че 
компанията все още проучва 

тенденцията. „Опитваме се да раз-
берем по-добре ситуацията. Следим 
я отблизо”, казва той, добавяйки, че 
според него новата тенденция не е 
просто временна прищявка.

Пазарът на продукти на Пазарът на продукти на 
растителна основа все растителна основа все 
повече се увеличаваповече се увеличава
Препоръчително е повече движение и домашна хранаПрепоръчително е повече движение и домашна храна
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Х
ироюки Сузуки едва ли може 
да е по-доволен от факта, че 
компанията му таксува него 
и останалите служители по 
около 100 долара на час, за 
да използва конферентните 

зали.
„Хората наистина ограничават без-

смислените срещи“, казва 37-годишният 
Сузуки, който работи в производителя 
на чипове Disco Corp. и е един от 5000-
те служители, участващи в радикален 
експеримент по бизнес мениджмънт.

В Disco всичко си има цена – от офис 
бюрата и компютрите до мястото за 
мокрия ви чадър. Екипите се таксуват 
помежду си за свършената работа, а 
хората действат като стартъп компании 
от по един човек с провеждането на 
всекидневни търгове за възлагане на 
задачи и битки за най-добрите идеи в 
аудитория, която носи името „Колизеят“.

Плащанията се урежда с 
виртуална валута

на име Will (воля – от англ. език), като 
натрупаните от нея единици се обръ-
щат в йени в края на всяко тримесечие. 
Създадохме свободна икономическа 
зона, точно такава като тази извън 
компанията,” казва Тошио Наито, който 
е проектирал програмата и продължа-
ва да работи по нея от въвеждането й. 
“В работата трябва да има свобода, а не 
заповеди.”

Този подход засега се отплаща. Опе-
ративният марж на Disco нараства от 15 
на 26% след въвеждането на експери-
мента преди осем години, а рентабил-
ността на компанията поражда завист 
у конкурентите й. Цената на акциите на 

компанията е нараснала близо 4 пъти 
за същия период до почти 16 000 йени 
(148 долара), което й определя пазарна 
капитализация от 5 млрд. долара. Бла-
годарение на бонусите заплащането на 
служителите е близо два пъти по-голя-
мо от средната за страната, а през 2017 
г. Disco първа печели новата държавна 
награда за създаването на идеалното 
работно място.

Въпреки доказания успех и десетките 
запитвания и обучения с други компа-
ния

нито една друга компания 
не е въвела идеята

засега. Инженери са напускали, оп-
лаквайки се, че този подход пречи на 
способността им да се концентрират 
единствено върху изследвателската 
дейност. Други пък са били прогон-
вани от постоянното напрежение да 
се представят добре, за да получат 
бонус. Големите бонуси също така не 
са гарантирани, което означава работа 
в условия на голямо напрежение без 
много придобивки. Неумолимият фокус 
върху тримесечните печалби може да 
насърчи краткосрочното

мислене, казва Такаши Шимицу, 
преподавател в университета „Уаседа“ 
в Токио.

„Висшият мениджмънт не трябва да 
попада в примката на краткосрочното 
мислене“, казва той. Има и културно 
предизвикателство. На служителите 
на компанията в Япония са им били 
необходими около 5 години, за да се 
приспособят, докато тези в САЩ и Китай 
все още не са приели напълно подхода, 
казва Наито.

Тези, които успяват да се 
приспособят обаче, изтък-
ват свободата да оформят 
сами деня си и стойността 
на техните усилия и най-
вече на тяхното време. 

Disco, която е основана 
през 1937 г. като Dai-Ichi 
Seitosho Co., започва с дос-
тавки на режещи инстру-
менти за японската армия 
преди Втората световна война. Днес ком-
панията е най-големият производител на 
оборудване, което оразмерява и изрязва 
силициеви заготовки, преди те да бъдат 
превърнати в електронни чипове.

Подобно на много производители в 
продължение на десетилетия Disco тър-
си начини за подобряване на ефектив-
ността, като в крайна сметка се спира 
на така наречения Амеба мениджмънт 
на Kyocera Corp., която

ръководи хилядите си 
вътрешни екипи като 

отделни компании 
(амеби). Под напътствията на Наито 
Disco разширява тази автономия до 
отделните служители и я нарича „Лична 
воля“ (откъдето идва и името на вирту-
алната валута).

В основата на програмата е система 
на заплащане, която прилежно следи с 
колко допринася всеки човек и екип за 
печалбите на компанията. Служителите 
получават базово заплащане, което 
могат да увеличат чрез спечелването 
на Will. Заработването на виртуалната 
валута започва на ниво екипи, където 
шефовете разпределят част от бюджета 
на групата в Will за всяка задача, която 

трябва да се реализира. След това чле-
новете на екипа използват приложение, 
за да отправят оферти и се състезават 
за тези задачи.

Задачите, които не привличат никак-
ви оферти, често се оказват ненужни, 
казва Наито. А мениджърите, които 
са злоупотребявали със системата, са 
изоставяни от своите служители, които 
могат да се преместят в други екипи.

Отделните екипи плащат едни на дру-
ги за изпълнението на задачи. Екипите 
по продажбите плащат на фабричните 
работници, за да произвеждат стоки, 
които пък плащат на инженерите, за да 
проектират продукти. След като бъде 
осъществена продажба, тя генерира 
определени количество Will, които се 
процеждат до всички във веригата по 
доставките, в това число човешките 
ресурси и IT поддържката.

Има и система от наказания за не-
ефективно поведение, което включва 
натрупването на ненужни стокови запа-
си или дори работа до късно. Извън-
редните работни часове са намалели с 
9% от след въвеждането на наказанията 
през 2015 г., което е в тон с целта на 
японското правителство да подобри ба-
ланса между работата и личния живот 
на хората.

Да си плащаш, за да работишДа си плащаш, за да работиш
В Disco Corp. всичко си има цена – В Disco Corp. всичко си има цена – 
офисите, компютрите, празните местаофисите, компютрите, празните места
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Е
то написаното от Кардон:

Поглеждайки назад, 
когато бях в своите 20 
години, не знаех толко-
ва много неща относно 
парите. И малкото, което 

печелех, харчих веднага за безполезни 
неща, които не ми носят никаква полза. 
Това са четири неща, за които най-мно-
го съжалявам, че прахосвах времето и 
парите си:

Наркотици и алкохол
Ако можех да се върна назад, бих 

казал на по-младата си версия: „Обра-
зованието ти не свършва с колежа.”

След като се дипломирах от гим-
назията, станах обсебен от всички 
грешни неща. Харчех пари за наркоти-
ци и алкохол дори и след като развих 
зависимост. Трябваше да похарча тези 
пари за неща, които ще ми помогнат 
в развитието на нови качества, да пе-
челя знание и да създавам влиятелни 
познанства.

В реалния живот дипломата е безпо-
лезна, а образованието в колеж няма 
да ви отведе далеч, ако не разполагате 
с правилните качества, за да сте в крак 
с пазара.

Инвестирането в самия себе си само 
ще ви направи по-ценен и ще увеличи 
потенциала ви за печалба.

Не осъзнавах повечето от тези неща. 
На 25 години похарчих последните си 
3 хил. долара за аудиопрограма, курс 
по продажби и затваряне на сделки. 
Съвсем искрено мога да кажа, че тази 
инвестиция и отдадеността ми са при-

чините за успеха ми в наши дни.

Пътуване
Предприемачът Кевин О’Лиъри 

смята, че да отделите една година за 
пътуване е лоша идея – не мога да съм 
по-съгласен. Вземах толкова много от-
пуск в началото на предприемаческата 
си кариера, че това почти ме накара 
да дерейлирам. Харчех пари, който 
нямах, за самолетни билети, хотели и 
храна.

Много милениали днес се намират 
в сходна позиция. Те имат желание да 
пътуват, тъй като нямат никаква цел 
на работа. Те вярват, че почивката ще 

помогне да намерят това „нещо”, което 
липсва в кариерата им. Когато не зна-
ете какво трябва да правите, е лесно 
да „паузирате” живота си, да опаковате 
багажа, да спите в хотели и да похапва-
те супа.

Не казвам, че не трябва да си взема-
те почивка. Мога да пътувам по света 
днес в собствения си самолет, тъй като 
реших да се отдам на здравата работа. 
Ако бъдете обсебени от целта си, ще 
разберете, че плановете за пътуване 
могат да почакат.

Комфортът е враг на изобилието. 
Не позволявайте билет за Европа на 
стойност 800 долара да застане между 
вас и свободата ви.

Спане
Когато сте млади, е лесно да бъдете 

мързеливи и да не чувствате вина от 
това. Но познайте какво? Богатите и ус-
пешните си почиват добре през нощта, 
но не се успиват.

Едно от най-големите ми съжаления 
е, че не се възползвах от всички часове 

през деня. Позволих си да се почувст-
вам задоволен, а всъщност трябваше 
да очертавам целите си и да мисля как 
да ги постигна. Ако бях осъзнал пъл-
ния си потенциал в своите 20 години, 
щях да постигна първия си милион 
далеч по-рано.

Оставете всички останали в техните 
20 години да спят, сякаш са богати. 
Вие трябва да сте на крака при изгрев 
слънце. Скоростта е сила, а когато сте 
млади, търпението не е добродетел. 
Пазарът днес се променя със скорост-
та на светлината, така че трябва да сте 
пъргави, за да сте в крак с него. 

Прекалено комфортно на 
работа

Прахосах половината от времето в 
своите 20 години, работейки на нис-
коплатени позиции в частния сектор, 
които не ме предизвикаха да раста или 
да развия ценни качества. Не казвам, 
че нископлатените работни места са 
нещо лошо, понякога човек трябва да 
започне на ниска заплата. Но да бъдеш 
доволен и да не полагаш усилия няма 
да те направи по-успешен в живота.

Работил съм в McDonald’s, където 
печелех по 7 долара на час. За мен това 
бе просто начин да изкарвам пари. Но 
за момчето работещо до мен това бе 
метод за учене на бизнес, така че ня-
кои ден да отвори 100 свои франчайз 
обекти.

Въпросът „защо” е важен. Аз не знаех 
моето „защо”, поради което като цяло 
си губех времето. Моят колега обаче 
не правеше това.

Трябва да питате себе си постоянно: 
„Как мога да печеля повече пари?”

Това може да означава да поискате 
повишение, да смените работното си 
място с такова с по-висока заплата или 
да започнете нещо допълнително в 
свободното си време. Бъдете фанатици 
по отношение на парите.

Приемането на идеята, че 8 часа, 
инвестирани във вашата работа, са 
достатъчни независимо от финансо-
вата ви позиция, е грешка с епични 
пропорции.

Грешките на младостта Грешките на младостта 
според милионераспоред милионера
Не харчете пари за безполезни глупости, съветва Грант КардонеНе харчете пари за безполезни глупости, съветва Грант Кардоне

Изминаха 40 години, откакто завърших гимназията. Много неща се 
промениха оттогава – вече съм по-възрастен, мъдър, богат и успешен. 
Изградих мултимилионен бизнес, като понастоящем съм изпълнителен 

директор на седем частни компании. Но винаги има място за подобрение, 
дори когато си на 61 години. За да сторим това обаче, първо трябва да при-
знаем провалите си в миналото и да се поучим от тях. Това пише известният 
автор и бизнесмен Грант Кардон в признание, публикувано от CNBC.
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В края на лятото: ВръхнитеВ края на лятото: Връхните  
дрехи, които трябва да имамедрехи, които трябва да имаме

Л
ятото продължава да е 
парещо и пълно с приклю-
чения, но дните му стават 
все по-къси и вечерите все 
по-хладни. Затова е време 
да помислим и за връхните 

дрехи, които ще ни позволят да се заба-
вляваме на открито до късно. 

Ето най-популярните връхни дрехи в 

края на лятото.

Овърсайз сако
Универсална дреха за всекидневи-

ето. Блейзерът или свободното сако 
са перфектни, за да отидеш на работа 
сутрин, а след това да излезеш на вече-
ря с приятели. Комбинирането на такъв 
тип връхна дреха с други елементи от 
гардероба също е лесно. Дънки, поли, 
рокли и дори къси панталони – всичко 
ще пасне през този сезон.

Плетивото също е сред връхните 
дрехи в края на лятото, на които можем 
спокойно да заложим. 

Засега нека забравим за обемните 
пуловери, времето им все още не е до-
шло, но леко вталените тънки варианти 
са идеални за прохладните вечери в 
края на лятото.

Дънково яке
Още един изпитан във времето 

вариант. Ако времето е леко ветровито, 
можем спокойно да облечем любимото 
си овърсайз яке от деним – добавя не-
брежен шик на всяка визия. Освен това 
е удобно и приятно за носене.

А ако ситуацията на улицата се е 
влошила напълно, но все пак искаш да 
се разходиш, имаш още един перфек-

тен избор. Това е тренчкотът. Той 
дава възможност да се чувстваш като 
истински жител на Лондон. С него това 
е по-лесно от всякога, основното е да 
не забравяш чадъра.

Трикотажна рокля
Какво е лято без рокля? Играем 

според правилата на сезона, просто 
добавяме топли тесни чорапогащи, а в 
случай на много лошо време обли-
чаме дънково яке. Определено ще е 
топло!

Друг вид рокли, които лесно могат 
да се впишат в гардероба на „не много 
лятно време“. Само не забравяй, че 
август е последният месец от сезона 
и е по-добре да откажеш от покупките 
на модели от много леки 
и ефирни материи.

Кожено яке
Добрата стара класика, 

която винаги е уместна. 
Когато избираш кожено 
яке, трябва да бъдеш 
внимателна: избери из-
чистен минималистичен 
модел, който дори ако е 
от изкуствена кожа, ще 
изглежда скъпо и стилно.

Те са универсални, удобни и винаги популярни
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� � ☺
Мъжът, като и автомобилът, трябва да 

принадлежат само на една собственич-
ка... Иначе стават обществен транспорт!

� � ☺
Как си прекарвам лятото ли? Ами 

перфектно – пека се на дивана пред 
телевизора, къпя се в банята и ходя на 
екскурзии до офиса....

� � ☺
Млад мъж отива в дома на годеницата 

си да я иска за жена.
– Какво работиш? – пита бащата.
– Ми... занимавам се с изкуство.
– Как мислиш да се издържате?
– Каквото Господ даде...
– А децата, тях с какво?
– Ами и тях с каквото Господ дал!
– А наем, апартамент, кола?
– Господ все ще даде нещо.
Тръгва си младежът. Бащата казва на 

майката:
– Малко е смотан, но ме кефи, че ми 

вика Господ!

� � ☺
- Госпожо, имате страхотно чувство за 

хумор!
- Да, но съм и красива...
- Ето пак!...

� � ☺
1980 година. Мъж прави вноска за 

автомобил.
- Ще чакате 10 години и като ви излезе 

редът, ще ви звъннем.
- Преди обяд или следобед ще е?
- Какво значение има – това ще е след 

10 години!
- Защото сутринта чакам водопровод-

чика....

� � ☺
В болницата:
- Честито, господине, у вас се заражда 

нов живот...
- Но аз съм мъж, докторе!
- Мъж, жена, на глистите не им пука!

� � ☺
Мъж заварва жена си с любовник. 

Хваща го за ушите и го хвърля през про-
зореца от втория етаж. На следващия 
ден мъжът се прибира, а любовникът, 
целият бинтован, отново е в леглото при 
съпругата. Мъжът отново го изхвърля 
през прозореца. На третия ден мъжът 
отваря вратата на спалнята, а любовни-
кът лежи с гипсирани крака и пита:

- Ти какво искаш от мене, бе?
- Не искам да идваш при жена ми!
- И защо не каза веднага, а само наме-

ци, намеци…

� � ☺
Две блондинки пред банкомат:
- Ха-ха-ха-ха, научих ти ПИН кода!
- Какъв е?
- Четири звездички ****.
- Грешка - 5106 e!

� � ☺
Фейсбук, ако беше българско произ-

водство, вместо Like щеше да има бутон 
„Т’ва го знам”.

� � ☺
Мутра разглежда картини в галерия 

и му направило впечатление голямата 
разлика в цените. Отишъл при собстве-
ника на галерията и го попитал:

- Брато, що тия картини на тая стена 
са такива евтини - от $200, $300, до 
$1000 най-много, а онези на отсрещната 
стена са такива скъпи - от по $10 000, 
$50 000, та до $1 000 000?

- Ами, господине, тези евтините са на 

съвременни художници - такива, които 
още работят. А онези там, скъпите, са на 
класици.

- Какво е това класици бе, брато?
- Ами това са художници, които вече 

са починали.
Мутрата се замислил:
- Брато, какво ще кажеш да ми дадеш 

имената на тия съвременните? За една 
нощ ще ги направя класици и после ще 
делим!

� � ☺
Питат Радио Ереван:
- Как може да се преживее кризата?
- С помощта на правилно подбрани 

антидепресанти.
- По точно?
- Пари, имоти, злато, диаманти...

� � ☺

В някогашния Съветски съюз питат 
радио Ереван ще има ли при комунизма 
пари.

Радио Ереван прави справка и съоб-
щава:

- От Кремъл ни казаха, че няма да 
има. От Белия дом казаха, че ще има. 
Следователно и тогава, както и досега, 
едни ще имат, а други няма да имат 
пари.

� � ☺
Блондинка се обажда в радио Ереван:
- Как най-бързо мога да стана секре-

тарка на голям шеф?
Радио Ереван отговаря:
- На сексуални въпроси не отговоря-

ме!

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Защо евреите никакви ги няма по 

спорта?
- Защото съдиите не са само амери-

канци.

� � ☺

Попитали радио 
Ереван:

- Кога ще стане по-
добре?

- Вече беше...

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- По какво човека прилича на 

компютъра?
- Също като компютъра, на 

млади години човек има доста-
тъчно хардуер и малко софтуер, 
на старини -софтуерът в изоби-
лие, но все не достига хардуерът.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Какво щеше прави България, ако се 

намираше в пустинята?

- Щеше да внася пясък.

Попитали радио Ереван:
- Какво означава бременна девойка?
- Това е девойка без чувство за хумор. 

С нея са се пошегували, а тя се надува.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Каква е приликата между жената и 

колата?
От радиото отговорили:
- И двете стават трудно подвижни 

след спукана гума!

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Колко пъти е редно да изневери 

една съпруга?
- Колкото пъти не я хванат.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Може ли да се оправи колежка в 

работно време?
- А в кое друго време?!?

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Какво се казва на човек, когато спре 

да пие?
- Лека му пръст!

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Какво е това щастие?
- Съчетание между крепко здраве и 

слаба памет! - отговаря радиото.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Каква е максималната скорост при 

секса?
- 68, защото при 69 се обръщате.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Защо няма футбол за жени?
- Защото не може да накараш 11 от 

тях да се облекат еднакво - отговорило 
радиото.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Какво разбират руснаците под 

бизнес?
- Да откраднеш кашон с водка, водка-

та да се излее, бутилките да се върнат и 
парите да се изпият.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Може ли родителите да разговарят 

с 15-годишната си дъщеря на сексуални 
теми?

- Да, ако искат да научат нещо ново!

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Колко вида хора има в България?
- Само два вида - доволни и недовол-

ни. С недоволните се занимава Държав-
на сигурност, а с доволните - Икономи-
ческа полиция.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Русия ще влезе ли в НАТО?
- Ако се налага, ще влезе. Чак до Бел-

гия ще влезе, ако трябва.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Защо само 30 % от жените попадат 

в рая?
- Защото, ако бяха повече, това щеше 

да е адът.

� � ☺
Попитали радио Ереван:
- Кажете къде живеят най некрасиви-

те жени?
След 1 час мълчание,от радиото трос-

нато отговарят:
- Да, ама правим много хубав коняк!

� � ☺
Когато видях цената на лекарство-

то за отслабване, веждите ми така се 
повдигнаха, че гънките по корема ми се 
изгладиха сами.

- Опишете се 

накратко.

- Свиква се.

Виц в снимка

В средата е Филип Киркоров, облечен 
в Dolce & Gabanna. До него са Долче и Габана, 

облечени... не знам с какво...
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ЦЕЛУВЧЕНА ТОРТАОРЕХОВА ТОРТА

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Под игото”. Атанасов (Георги). Волов (Панайот). 
Лиман. Кала. Панер. “Соларис”. Кел. Сотиров (Димо). Равин. Пер. 
Лекар. Маратон. Сако. Анатоми. Плет. “Алеко”. Апарат. Урок. Имена. 
Има- не. Очи. Ек. Атене. Анил. Иконом. Атина. “Ила”. Ана Мария. 
“Ирина”. Ариман. Икебана. Луан. Динар. Алан. Ли. “Как”. КАПРИ. Еро 
( “Еро от оня свят”). Лидер. “Алото”. Янтар. Цанев (Стефан). “Има”. 
“Рома”. Па. АМАРО. Нарта. Ок. Тил. РЕНО. Керван. Калиман. Арама. 
Рас. Один. Озон. Тек. Бор. Нитрит. Панама. Сила. Росини (Джоакино). 
ОДОЛ. Кана. Гири. Аколада. 

ОТВЕСНО: “Това се случи на улицата”. Оса. Донор. ЕРИКА. “Аида”. 
Илорин. Билет. Сто. Оман. Еналид. Ла. Горила. КЕНАР. Крем. Мина. 
Ров. Река. Корида. Варани. Соколи. Мимика. Рен (Лудвиг). Три. Лолова 
(Татяна). “Ема”. Яан. Лион. “Орор”. ИЛ. Ракета. “На Ком”. Оазиси. Самар. 
Нонети. Ратан. Роти. Тарама. Анири. По. Акан. “На”. “На нивата”. 
ЕНИКАР. Ярем. Пик. Сиропи. “Анелия”. Трата. Лак. “На мама”. Аба. 
Нрав. Енол. Сак. Тирани. “Ането”. Аркада. Колело. Анилин. “Рамона”. 
“Мод”. Вал. Нитела. Анорак. Скала. 

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

Разбийте сметаната и добавете вани-
лията.

Отделете повечко сметана, която 
ще използвате за украса след това. Запа-
зете няколко целувки за украса накрая, а 
останалите сложете в найлонова торбичка.

С точилка натрошете целувките през 
пликчето. Внимателно смесете натрошени-
те целувки в разбитата сметана.

Сложете единия шоколадов блат в голя-
ма кръгла чиния. Намажете блата с част от 
сметановата смес. Отгоре сложете втория 
блат и също го намажете със сметана. 
Върху него поставете третия.
Украсете тортата отстрани с останалата 

сметана.
Най-отгоре подредете останалите целувки.

Белтъците се разбиват на сняг с 
кристалната захар. Към млякото се 
добавят брашното с бакпулвера, 

ванилията, по-голямата част от орехите и 
белтъците.

Сместа се разделя на 3 равни части, 
които се пекат една след друга в тавичка, 
застлана с хартия за печене.

Жълтъците се разбиват с пудрата захар 
до побеляване. Добавят се какаото и 
маргаринът и се бие до получаване на 
гладък крем.

Изстиналите блатове се намазват с 
крема и се поръсват с останалите смлени 
орехи.

Продукти
»  3 блата за торта;
»  150 г целувки;
»  400 мл заквасена сметана;
»  3 пак. ванилия;
»  6-8 целувки за украсата;
»  1 ч.ч. пудра захар.

Продукти
» 10 бр. белтъци;
» 2 ч.л. бакпулвер;
» 150 г кисело мляко;
» 2 ч.ч. пресято брашно;
» 1 пок. вонилия;
» 5 ч.ч. смлени орехи;
» 1 ч.ч. захар на кристали;

За крема: 
» 10 бр. жълтъци;
» 1 ч.ч. пудра захар;
» 1 пак какао;
» 150 г масло. Да ви е сладко!  Да ви е сладко!  

ЦветиЦвети
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ОВЕН
Очаквайте 
неочаквано-
то. Ще имате 
възможност и 
дори сериозни 
предимства 
пред остана-
лите. От друга 
страна, от мяс-

то, където сте сигурни, че ви чакат само 
хубави неща, може да се разочаровате. 
Бъдете благодарни, тъй като всичко ще 
се случва по най-добрия за вас начин. 
В личния живот може да настъпят про-
мени, които ще ви дадат повече щастие, 
но и повече отговорности.

ТЕЛЕЦ
Поуспокойте 
се и си дайте 
почивка, за 
да обмислите 
създалата се 
ситуация и да 
набележите 
планове за 
бъдещи дейст-

вия. Това е добре, тъй като сериозното 
отношение към живота ще ви е от полза 
и ще ви помага в постигането на успехи. 
Но ако постоянно се вълнувате какво 
ви очаква утре, вместо да живеете в 
днешния ден, животът ви може да стане 
безинтересен.

БЛИЗНАЦИ
Добре е да 
пестите ресурси 
и сили, тъй като 
енергийният 
ви потенциал 
ще бъде малко 
понижен. В 
живота ви може 
да нахлуят 

различни стресови ситуации и за да 
избягвате конфликтите, ще трябва да 
сте сдържани и внимателни. Главното е 
сами да не провокирате разправии и да 
заобикаляте рискованите ситуации.

РАК
Заети сте 
предимно с 
личния си жи-
вот. У мнозина 
ще възникне 
непреодолимо 
желание да оби-
чат и да бъдат 
обичани. И за 

да направите мечтата си реална, няма 
да пожалите ни сили, ни време, ни 
средства. Не забравяйте, че главната 
тайна на обаянието ви е загадъчността 
и възвишената емоционалност. Бъдете 
естествени - няма нищо по-ценно от 
това.

ЛЪВ
Настроението 
ви е припов-
дигнато, а на 
самочувствието 
ви може да се 
завиди. Това в 
никакъв случай 
не е лошо. Ще 
сте затрупани с 

работа. Правете всичко, без да бързате. 
Може да се каже, че това е доста щаст-
лив период за вас, но само при условие, 
че не позволявате да ви манипулират и 
твърдо знаете какво искате. Създайте 
романтичен момент през почивните 
дни с половинката си.

ДЕВА
Много и 
най-различна 
информация, а 
вие сами трябва 
да отсеете зър-
ното от плявата. 
Важно влияние 
може да окаже 
пътуване или 

общуване с хора от далече. Бъдете вни-
мателни при нови запознанства - има 
опасност от двулични и ненадеждни 
хора. Възможно е някой да ви въвлече 
в неприятна история, затова, преди да 
отстъпите и да се съгласите, добре си 
помислете нужно ли ви е това.

ВЕЗНИ
Полагате усилия 
да въведете ред 
в текущите дела 
и да норми-
рате режима 
на живота си. 
Периодично 
може да възник-
ват проблеми 

с времето - то катастрофално не ви 
достига. Главното условие за вашето 
спокойствие, успех и благополучие е да 
разпределите задачите. Що се отнася 
до любовните ви въпроси, то тук нищо 
не може да се каже еднозначно, така че 
много ще зависи само от вас самите.

СКОРПИОН
Пазете своето 
както никога до 
сега. В  момента 
сте уязвими, 
но не може да 
бъдете победе-
ни, ако знаете 
какво искате и 
го отстоявате 

докрай. В личен план - известни сътре-
сения, но те само ще поставят нещата 
по местата им, така че би трябвало да 
сте доволни от тази промяна. В края на 
периода не правете нещо за другите, 
което те не са правили за вас. Пазете 
достойнството и силите си.

СТРЕЛЕЦ
Ще научите 
важен урок. 
Можете много 
повече, откол-
кото си мисли-
те, и сега ще 
видите, че това 
действително е 
така. Възможна 

е сериозна промяна, свързана с вашия 
социален статус. Борете се докрай и 
покажете, че заслужавате всичко, за 
което претендирате. В здравословно 
отношение физическите упражнения 
ще ви дадат повече, отколкото предпо-
лагате. Превърнете ги в неотменна част 
от деня си.

КОЗИРОГ
Очаква ви вре-
ме, изпълнено 
с ярки любовни 
преживява-
ния. Е, поне се 
очаква те да са 
повече радост-
ни, отколкото 
тъжни. Ако 

отношенията ви са в начален стадий, 
то може да разберете, че сте създаде-
ни един за друг и да започнете да се 
срещате по-често. Мощен енергиен 
заряд ще ви стигне за догонването и 
изпреварването на конкурентите. Един-
ственото, което може да ви попречи в 
постигането на успех, е прибързването.

ВОДОЛЕЙ
Най-важното 
сега е жела-
нието ви да се 
откроите от 
тълпата и да 
се утвърдите 
в обществото. 
Изпълнени сте 
с честолюбиви 

мечти, които ви стимулират и ви тласкат 
към успех. Личният живот обещава да е 
повече от интересен. Бъдете внимател-
ни и не се поддавайте на ласкателства 
и комплименти, за да не приемате праз-
ните приказки за искрени чувства.

РИБИ
От вас ще се 
изисква да 
сте активната 
страна. Бъдете 
по-уверени в 
себе си. Щом 
намеренията ви 
са чисти, значи 
можете смело 

да продължите напред. Не се съветвай-
те с никого по лични въпроси. Решения-
та за живота ви трябва да вземате сами. 
Дори да направите грешка, тя ще е само 
ваша. В професионален план ви очакват 
нови и приятни предизвикателства. 

Астрологична прогнозаАстрологична прогноза  
4 – 10 септември 2019 г.4 – 10 септември 2019 г.
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В
ъпросът, вълнуващ фено-
вете на „Реал Мадрид“, е 
дали съставът е достатъчно 
добър, за да спечели по-
ставените като цел трофеи. 
Много неща трябва да се 

променят, за да може групата на старши 
треньора Зинедин Зидан да направи об-
рат на настоящото положение със симп-
томи като в бедствения минал сезон.

1. Липса на гол
Като изключим Карим Бензема и Лука 

Йович, който започва като резерва на 
французина, но има добри шансове да 
допринесе в тази област, на Мадрид 
продължават да му липсват головете. 
Гарет Бейл, Хамес Родригес, Винисиус 
Жуниор, Иско и, когато се възстанови, 
Еден Азар са натоварени със задачата 
да си разпределят онези попадения, 
загубени след напускането на Кристиано 
Роналдо. Усещането е обаче, че техните 
голове няма да са достатъчни да запъл-
нят цялата оставена празнина. 

2. Липса на скорост
Един от големите проблеми на Мад-

рид е в скоростта на играния от отбора 
футбол. По-точно в липсата на скорост. 
Зинедин Зидан бе намислил да промени 
начина на игра, ала действителността е 
такава, че с Каземиро, Тони Кроос, Лука 
Модрич и Иско на терена „белите“ са 
бавен, неенергичен и предвидим тим, 
който играе с пасове на крака. С мина-
ването на годините халфовата линия на 
„лос меренгес“ изгуби свежест и запази 
съвсем малко от онзи си вид, с който 

достигна до спечелването по изумите-
лен начин на три поредни европейски 
купи.

3. Липса на халфова 
линия

Много се говори за липсата на голова 
заплаха от страна на “Реал Мадрид”, но 
почти се подминава друг съществен 
проблем – отсъствието на изобретател-
ност от полузащитниците. Главната зада-
ча на Зидан за този сезон бе да направи 
нужните промени в тази зона. Мадрид 
има по-лоша халфова линия в сравнение 

с бедствения минал сезон.

4. Липса на 
импровизация

В очакване на завръщането от конту-
зия на Азар Мадрид има още един огро-
мен проблем: отсъствието на футболист, 
който да измисля нещо нестандартно 
и да вади от равновесие съперници-
те. Човекът, който го правеше през 
миналия сезон – Винисиус, изглежда 
бледа сянка на себе си; Марко Асенсио 
е аут вероятно за целия сезон с конту-
зия; Иско пък изживява лоши дни. При 

това положение е очевидно, че на „лос 
меренгес“ спешно им трябва играч като 
Неймар. В случай че някой си е мислел 
противното…

5. Липса на авторитет 
в двете наказателни 

полета
Понякога не е достатъчно само да 

играеш добре, за да печелиш мачове. 
Стига ти дори само това да владееш по-
ложението в двете наказателни полета 
– стабилен вратар и доказан голмайстор, 
които да решават мачовете в малките му 
детайли. Тибо Куртоа не е Икер Касийяс 
и поне към момента е спечелил много 
малко мачове сам за отбора, а за липсата 
на качество в противниковото наказа-
телно поле вече говорихме. Затова и 
бягат точки.

6. Липса на решения от 
пейката

Зидан не се справя в този план. Почти 
шест месеца след завръщането си в клу-
ба и след над 300 млн. евро вложения за 
нови попълнения продължават да игра-
ят все същите, тактическата система се 
повтаря отново и отново, а решенията 
от пейката ги няма никакви. Очакваната 
революция си стои засега на кота нула, 
а изказванията на старши треньора не 
го показват в добра светлина. Все пак в 
един скъп състав от футболисти би тряб-
вало да има и достатъчно чисто футбол-
ни ресурси за спечелването на мачове, 
вместо да се набляга на духа.

7. Липса на младост
Клубът заложи на трансферния пазар 

през последните пет години на страте-
гията да води млади таланти: Винисиус, 
Асенсио, Родриго, Себайос, Вайехо, Тео 
Ернандес, Одриосола, Лунин, Кубо… 
Към момента обаче играят почти същите 
стари муцуни като от 2014 г. насам, а 
средната възраст на титулярната еди-
найсеторка е цели 29 години. Залогът на 
младостта на пазара не намери отраже-
ние на терена, а старият Мадрид про-
дължава да гасне бързо. Крайно време е 
за смяна на поколенията.

8. Липса на топ 
трансфери

“Реал Мадрид” изхарчи над 300 млн. 
евро, а само Еден Азар изглежда сигурен 
титуляр в този отбор. Ферлан Менди-
Ферлан Менди е смяна на Марсело, 
Йович – на Бензема, Едер Милитао – на 
Рафаел Варан, а Родриго ще играе в 
клубния филиал или под наем в Приме-
ра. Изглежда безкрайно очевидно, че 
наличният материал няма да е достатъ-
чен на „белите“ да се борят за титлите.

Осемте проблема Осемте проблема 
на „Реал Мадрид“на „Реал Мадрид“
Изглежда, че наличният материал Изглежда, че наличният материал 
ще бъде недостатъченще бъде недостатъчен
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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 
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

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, 

Chicago + suburbs

OWNER OPERATORS 
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only.Clean driving 
record.All 48 states.Direct deposit every 
Friday.For derails call 4045132422. 
№16744

TЪРСИ СЕ MЕХАНИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120-8131, 
Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи механик на камиони и трей-
лъри.Oпит не е задължителен но е 
препоръчителен.Добро заплащане.
За повече информация обадете се на 
тел:773-656-8076 №16751

БОЯДЖИЙ
Цена US$ , Зипкод 60004, Търся бо-
яджий постоянна работа. Добро за-
плащане. Тел. 773-865-0406 №16753

CDL A DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60007, Тарся 
шофьор DRY VAN за информация 
7737825892 №16756

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60181, Looking 
for CDL driver , for the truck without 
a logbook , over the road / Tarsia 
shofi or sas CLD class A, za kanion 
bez electronen log/ph 6309652001 
№16760

HVAC HELPER

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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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

Цена US$ , Зипкод 60005, Heating and 
Cooling Company търси да назначи 
Helper. Атрактивно заплащане. Не е 
необходим опит, можем да обучим 
и нов работник. За повече инфор-
мация, се обадете на (224) 622-1361, 
Константин. №16769

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

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 

ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ, 
Цена US$  $14 на час, Зипкод 60007, 
Търся жена за гледане на възраст-
ни хора. Заплащане $14 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

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 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-
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Immediate interview opportunity 
availabie. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16689

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 

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

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

OTR HAZMAT DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60103, $0.65 per 
mile or 30%, 90% for Owner Operators, 
2016 Volvo 780, iShift automatic or 
2019 International LT automatic, 
Reefers, OTR Requirements: * HAZMAT 
and TANKER endorsements * CDL Class 
A * At least 2 years of experience CALL 
NOW: 224-724-1694 - Luke Може и на 
български №16755

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

РАБОТА ОТ ДОМА
Цена US$ , Зипкод 60106, Търся ра-
бота от дома online. Приемам пред-
ложения на e-mail:VsslPvlv@comcast.
net или текст на тел.: 773-712-3757. 
7737123757 №16750

CAREGIVER
Цена US$ , Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам 24 часа, в събота ве-
чер и неделя.Намирам се Mount 
Prospect,имам опит.Телефон за връз-
ка 224-425-6746 2244256746 №16761

ОФИС АСИСТЕНТ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся рабо-
та като офис асистент. Тел за връзка: 
7088900577 7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи 
и офиси за почистване. Телефон 
за връзка:7088900577 7088900577 
№16768

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

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

НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60176, Едностаен 
апартамент под наем за 4 месеца,от 
1 ноември.Обзаведен. 3126182760 
№16734

СТАИ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам 
стаи под наем във Mount Prospect. 
Цените са между $410 до $430. Всич-
ко е включено във наема. 8478451370 
№16747

1BDRM/ 1BATH ADDISON
Цена US$ 975.00, Зипкод 60101, Ре-
новиран едностаен апартамент под 
наем в Addison. В цената е включено 
отопление, газ и вода. Голяма кухня, 
walk-in-closet, балкон. Наем $975 на 
месец. 773-807-3058 №16759

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
Цена US$ , Зипкод 60018-1635, Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя за 
мъж в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Des Plaines, близo дo 
Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa $420. За 
OTR шофьори цeнa $350. Oт October 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-208-
1538 №16762

СТАЯ В HOFFMAN EST
Цена US$ 600.00, Зипкод 60169, Са-
мостоятелна стая от 2 bed 1bath апар-
тамент на Golf и Higgins rd, Hoff man 
Estates 2245396569 №16763

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам под 
наем едностаен апартамент (1bdr.) в 
Addison IL Aпартамента е голям, ши-
рок и обновен с подово отопление, 
пералня със сушилня и две паркинг 
места. Само тока не е включен в на-
ема и се плаща отделно. Тел:347-543-
6879 №16764

СТАЯ ПОД НАЕМ $480 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, 
Стая под наем в Chicago - близо 
до Natragansent и Belmont. Всич-
ко е включено. $480 Tel.7734252700 
№16766

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

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$ 
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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, Отда-
вам под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse Woods 
и Allexian Brothers Hospital.Разполага 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 тоалетна, с обза-
ведени 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 теле-
визия 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 съквар-
тирантка за двустаен апартамент в Des 
Plaines.Наем: $700 2247951737 №16679
1B 1B APT. W GARAGE, 
Цена US$ 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 , самосто-
ятелен 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 апарта-
мент в бейзмънд от 1 септември. Цена $ 
450 - всичко включено в Шилер Парк. Тел: 
1-(773)-510-0087 №16666

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 включе-
но бг. тв. интернет перална сушилна ,бли-
ско 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 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
REAL ESTATE
Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти е фир-

ма за недвижими имоти с голям опит 
в продажбите и отдаването под наем 
на имоти в България и чужбина. Ние 
предлагаме също така и пълния набор 
пропърти мениджмънт услуги.За кон-
такт:+359897463810; ecoproperties@abv.
bg 0893669881 №16510

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ДО 5 Г
Цена US$ , Зипкод 60706, Арт клуб за 
малчугани ВЪРТЕЛЕЖКА има свободни 
места за целодневната група (E River Rd 
& Lawrence). Занимания на български 
език и класове по изкуства. Страница на 
Facebook, YouTube канал. Website: https://
vartelejka.webnode.com Email: vartelejka.
art@gmail.com Телефон: 773 708 0942 
№16765 ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60194, Гледам деца в 
дома си, предлагам домашна храна, игри, 
забавления и разходки. Намирам се в 
Hoff man Estate (в близост до къстовището 
на Golf и Higgins) Tel:224 6591156 №16741
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна 
и атрактивна украса за партита, включ-
ваща 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. Услугите ни са съобразени с ваши-
те идеи и бюджет, за да направят праз-
ника ви още по-незабравим. Facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 №16632 

ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60007, Грижа се за деца 
в близост до Meacham Rd / Nerge Rd. (сре-
щу Wal Mart) на границата на Шамбург/ 
Елк Гроув Вилидж. Домашно 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: НЕ-
ДЕЛЯ 1 СЕПТЕМВРИ 2019 ОТ 12, 30 pm 
КЪДЕ : Dunne Park Recreation Center 9499 
Glenlake Street Rosemont,IL 60018 ЕМИ-
ЛИЯ 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 домаш-
но приготвена храна, сън,учебни занима-
ния 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 ри-
сувана декорация. За да запазите час за 
посещение обадете се на телефон 224 423 

42 45 Миглена 2244234245 №16669
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60194, Гледам деца в 
дома си в Hoff man Estate. Предлагам до-
машна храна, игри и забавления. Тел за 
връзка: 224 659 1156 №16635
HEATING AND COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025, Климатици,ф
урниси,бойлери,хладилни инсталации.
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, Гот-
варски и Микровълнови печки търсете 
Свилен 847-962-0242 №16639 
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод , Разнообразна и ат-
рактивна украса за партита, включва-
ща 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. Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет, за да направят праз-
ника ви още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 №16625 
VIDEO TRANSFER 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите стари ленти като ги направите ди-
гитални преди на станат неизползваеми. 
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
IZKUPUVAM STARI KOLI
Цена US$ 500.00, Зипкод 60016, Изкупу-
вам стари коли. За предпочитане с title. 
Tel.: 3128239386 №16596
HANDYMAN 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здравей-
те, аз съм опитен бояджия и handyman с 
дългогодишен опит. Ако някой се нуждае 
от услуги, моля, свържете се с мен. Пре-
доставям отлични цени, бърза професио-
нална и продуктивна работа. 3128239386 
№16597
ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Condo Home 
Inspections LLC предлага инспекции при 
покупко-продажба на жилища, термич-
ни инспекции и много други ислуги. 
За повече информация посетете www.
condohomeinspections.com или на теле-
фон 312-869-4629 5742395612 №16598
А/С РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60076, Продавам, ин-
сталирам, поддържам и ремонтирам аир 
кондишъни и фурниси. Добри цени. Ка-
мен. 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, Целодневна 
грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-
гам три хранения с домашно приготвена 
храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST
IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграционни 

услуги, 15 години опит. Петиции, визи, 
американско гражданство. tel. 708 415 
0590 Станчо №16506

SOMEWHERE ELSE
ОБРАБОТКА ЛОГО, 
Цена US$ 2.22, Зипкод 40023, изработка 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
VOLVO VNL 670 2014
Цена US$ 40,000.00, Зипкод 60018, Nice 
and clean white Volvo 2014 D 13 with 425HP 
585000mil with 80% tires Some new parts 
under the hood! 2247300598 №16754
2015 VOLVO 780
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам 2015 
Volvo 780,500hp,i-shift...Нови инжекто-
ри с една година warranty от VOLVO,80% 
гуми, нови спирачки и барабани на всич-
ки гуми. $48000..Call 4147024349 Tiho 
№16757
НАРОДНИ НОСИИ, 
Цена US$  , 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
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, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично състоя-
ние, готов за работа, нови батерии, гуми 
– 70%, имам документи от подръжката 
DYNO TEST може да се направи, мили – 
1,320,000 Цена - по договаряне Светлин 
(708)261-9099 №16629
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М
илиардерите, които 

са натрупали състоя-

нието си сами, имат 

много сходни черти: те 

обичат страстно рабо-

тата си и постоянно са 

мотивирани да постигат велики неща.

Какви обаче са техните причини да 

стават от леглото всяка сутрин? Какво 

им дава енергията да преследват такива 

амбициозни цели? Какво ги мотивира?

Да избягат от бедността
Навийн Джейн, съосновател на Moon 

Express, е роден в селски район на Ин-

дия. На въпрос към какво се е стремял 

като млад, той отговаря: „О, Боже, аз 

просто исках да избягам от бедността и 

да направя нещо полезно с живота си!“

Джейн казва, че отдадеността на 

майка му към това „той да се измъкне от 

бедността, която се предавала в семей-

ството“ е нещото, което го мотивирало 

най-много. „Тя знаеше, че единственият 

начин това да стане беше чрез образо-

ванието“, казва той.

Медийният магнат Опра Уинфри също 

е родена в бедно семейство. Тя обаче 

успява да създаде огромна медийна 

империя и в момента състоянието й се 

оценява на 2.5 млрд. долара.

Да разрешават проблеми
„Проблемите, с които се срещам във 

всекидневието си, ме вдъхновяват 

да намирам решения, казва Михал 

Соловьов – инвеститор, който основава 

строителната компания Mitex. – Това е 

механизъм да се тласкаш сам напред. 

Да стана милиардер никога не е било 

мотивиращият фактор за мен.”

Бил Гейтс има същата гледна точка. 

“Има нужда от много иновации, за да 

разрешаваме проблеми като маларията 

или наднорменото тегло, но също така 

ще се концентрираме повече върху 

подобряването на качеството на живот”, 

заяви съоснователят на Microsoft през 

миналата година.

Да подобряват продукти и 
услуги

„Движи ме желанието да правя неща-

та добре — не идеално, а добре, казва 

Соловьов. – Получавам удовлетворение 

от това да правя продуктите и услугите 

все по-добри.”

Подобна нагласа извежда основателя 

на Amazon Джеф Безос до челното мяс-

то в класацията на най-богатите хора. 

“Лидерите имат неумолимо високи стан-

дарти” според изявление на компанията 

за 14-те й движещи принципа. 

Да създават нови неща
Милиардерите са мотивирани от 

възможността да опитват нови неща и 

да придобиват нови знания.

Мани Стул, главен изпълнителен 

директор на Moose Toys, казва, че това, 

което го мотивира най-много, „е да не 

стои мирен“. „Смятам, че новите пътища 

и посоки, по които поемаме, са изклю-

чително въодушевяващи.

Иновативно е и е различно“, казва той. 

„Ако правехме едно и също нещо отно-

во и отново, щях да съм отегчен.“

Да се конкурират и да 
печелят

Сергей Галицкий е основател на 

Magnit – една от най-големите вериги 

супермаркети в Русия. Той твърди, че 

отначало най-голямата му мотивация 

била да издържа семейството си. Това 

обаче бързо се променило в деня, в 

който се срещнал с ръководители на 

конкурентна компания. „Когато усещаш 

интелектуалното превъзходство на 

някого, това те тласка надолу и трябва 

да се позиционираш по по-различен на-

чин, казва той. – Това може да превърне 

конкуренцията в мания.”

Да изграждат неща
Милиардерите са създатели; те извли-

чат удоволствие от това да виждат как 

визията им се превръща в реалност.

Тони Тан Кактионг, основател и пред-

седател на Jollibee Foods Corporation 

– една от най-бързо разрастващите се 

ресторантски вериги за азиатска храна, 

казва, че се мотивира от две неща: 

„Просто искам да изграждам по-големи 

неща и да имам по-големи мечти.“ За 

Франк Хазенфрац, основател на произ-

водителя на авточасти Linamar, моти-

вацията е да изгради устойчив бизнес. 

„Имам всичките пари на света, но все 

още работя“, казва той. „Парите, разбира 

се, мотивират. Да изградиш обаче нещо, 

което ще остане дълго време, носи по-

голямо задоволство.“

Да въздействат в 
социалната сфера

„Мотивирам съм всеки ден да съм в 

офиса в 6 ч. сутринта, защото смятам, 

че единственият начин да се намали 

бедността е като се създават по-високо-

платени работни места“, казва Нараяна 

Мърти. Мърти е съосновател на индий-

ския технологичен гигант Infosys, която 

е считана за една от компаниите в свето-

вен мащаб, които предлагат най-високо 

платени позиции.

Инвеститорът Тим Дрейпър казва, че 

неговата философия за живота е проста: 

„Имате възможността да окажете 

въздействие и разполагате с около 80 

години, за да го направите. Действайте!“

Да оцеляват
„Когато започваш бизнес, фактор 

номер едно е оцеляването. Ще оцелея 

ли? Не всеки обича да си го признава, но 

страхът от провал е сериозен фактор за 

много предприемачи, които познавам“, 

обяснява Джак Коуин, който основава 

Competitive Foods Australia.

Да имат свобода
Свободата е свързана до голяма 

степен с това да имаш контрол върху 

живота си. Точно такъв е и случаят с Ко-

уин. „Основната ми мотивация от самото 

начало беше да имам нещо, върху което 

да имам известно влияние и контрол и 

да бъдат свободен човек, който прави 

това, което иска“, казва той. Франк Стро-

нак, който основава Magna International, 

смята, че „ако не си икономически 

свободен, тогава не си свободен човек. 

Аз исках да съм свободен човек“, казва 

той. „Така мога да казвам всичко, което 

искам, и да правя нещата, които искам 

да правя.“

Мотивацията на Мотивацията на 
супербогатитесупербогатите

Първо те искат да оцелеят, после и да печелятПърво те искат да оцелеят, после и да печелят
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Матю Макконъхи става 
преподавател
С

тудентите от универси-
тета на Тексас в Остин, 
САЩ, тази есен ще имат 
нов преподавател – Матю 

Макконъхи.
Актьорът и носител на „Оскар”, 

който е родом от щата и е завър-
шил същото учебно заведение, 
вече е част от Катедра „Радио, теле-
визия и кино” и ще води практичес-
ки занятия. 

Назначението на Матю Макко-
нъхи може да се стори изненад-
ващо на мнозина, но актьорът 
има умения и опит – от четири 
години е визитиращ преподава-
тел в университета. Макконъхи 
ще продължи да води курс, пос-
ветен на кинопроизводството, 
за който е разработил учебния 

план.
В направеното от учебното 

заведение изявление се посочва, 

че назначението му е признание 
за изключителната му работа 
като учител и ментор.

Певицата Каси се сгоди
К

аси се сгоди за приятеля 
си Алекс Файн. Видео, 
качено на страницата й 
в инстаграм, показва как 

Алекс язди кон, преди да коленичи 
пред нея и да й поднесе годежния 
пръстен. „Това е любимият ми ден”, 
увери певицата.

Тя е качила също снимка, на 
която се вижда, че двамата са се 
прегърнали след годежа. „Обичам 
те. С нетърпение очаквам да прека-
рам с теб останалата част от живота 
си”, е написала Каси.

Годежът идва месеци след като 
певицата разкри, че тя и личният 
й треньор Алекс очакват бебе по-
късно тази година.

Алекс Файн, който е личен 
треньор на голяма част от звездите 
на сериала „Ривърдейл”, също се 
похвали с предстоящото бащинство 
и сподели прочувствено писмо до 
нероденото си отроче.

Каската на Дарт Вейдър 
отива на търг
К

аската и маската на Дарт 
Вейдър от „Междузвездни 
войни: Епизод V – Империя-
та отвръща на удара”, рокля 

от „Магьосникът от Оз” и нощница, 
носена от Мерилин Монро, са сред 
стотиците реликви, свързани с ис-
торията на Холивуд, които ще бъдат 
изложени на търг в Лос Анджелис.

Според аукционна къща „Про-
файлс ин хистъри” съществуват 
само няколко екземпляра от кас-
ката на Дарт Вейдър. Прототип на 
лунно возило, откраднато от Шон 
Конъри в образа на Джеймс Бонд 
във филма „Диамантите са вечни”, 
пък е оценено на 600 000 долара.

На търга ще бъдат изложени 
също костюми, носени от Леонардо 
ди Каприо и Кейт Уинслет в „Ти-
таник”, очила на Даниъл Радклиф 
от „Хари Потър и фолософският 
камък”, блъснатият от влак авто-
мобил DeLorean от „Завръщане в 
бъдещето 2”. 

Големите държави са 
застрашени от морето

Големите икономически сили също са застра-
шени от покачването на морското равнище, 
се казва в доклада за океаните и криосфера-

та на Междуправителствената експертна група за 
климатичните промени. Визират се Китай, Индия, 
ЕС и САЩ.

Китай е източник на 10,8 гигатона въглероден 
диоксид. Според доклада Шанхай е изложен на 
опасност от покачване на морското равнище с 
2,6 милиметра годишно през втората половина 
на XXI век.

САЩ са източник на 5,1 гигатона въглероден 
диоксид и са особено уязвими по Източното 
крайбрежие. ЕС е най-големият единен пазар 
в света и произвежда 3,5 гигатона въглероден 
диоксид. Европа е изложена на по-малък риск. 
Индия е източник на 2,4 гигатона въглероден 
диоксид. Около 260 милиона души там живеят в 
крайбрежни райони.

Гроздето узрява по-рано 
заради затоплянето

Гроздето вече узрява с две седмици по-рано 
в сравнение с предишните шест века във 
френския винарски район Бургундия.

Според извършилите изследването швейцар-
ски, френски и германски учени бургундската 
лоза може да се използва като маркер за клима-
тичното затопляне.

Гроздоберът от 1988 г. е средно с две седмици 
по-рано. Това показва, че екстремното преди 
време е станало норма. 

Винарите вече не могат да използват прове-
рени с времето техники, защото горещите лета 
увеличават съдържанието на захар в гроздето и 
вината са с по-високо алкохолен градус и разли-
чен вкус. 

Учените, ръководени от Тома Лабе от универ-
ситета на Бургундия и от института „Лайбниц” в 
Лайпциг, са проследили датите за гроздобер във 
винарското имение Бон от 1354 г. Тъй като лози-
те са много чувствителни към температурите и 
валежите, те са могли да възстановят средните 
температури от април до юли. 
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Учени откриха пътешествия 
отпреди 45 000 години

Ник Джонас влиза в бизнеса с 
текила
Н

ик Джонас е певец, 
актьор, модел, съпруг 
на боливудската звезда 
Приянка Чопра, а вече и 

представител на бизнеса с текила. 
Изпълнителят от „Джонас 

брадърс” лично е оповестил 
в социалните медии новия си 
бранд текила Villa One. Партньор 
в бизнес начинанието на Джонас 
е модният гуру Джон Варватос. 
Според публикацията двамата са 
се вдъхновили за него по време 
на пътешествие до Мексико през 
миналата година. 

За феновете едва ли е изненад-
ващо, че любимецът им се впуска 
точно в бизнеса с текила, тъй като 
певецът неведнъж е засвидетел-
ствал публично страстта си към 

напитката. 
Текилата на Ник Джонас и Джон 

Варватос ще се появи на пазара в 

САЩ през септември. Напитката ще 
се предлага в три разновидности – 
сребърна, отлежала и стара.

Откриха гигатнска планета 
със странна орбита
А

строноми откриха далеч-
на гигантска планета със 
странна орбита.

Масивната екзопланета 
е 3 пъти по-голяма от Юпитер и е 
със силно елиптична орбита. Ако 
орбитата й бъде поставена около 
Слънцето, екзопланетата ще кръжи 
отвъд Нептун, във вътрешността на 
астероидния пояс и над него. 

Повечето планети с издължени 
орбити се намират във вътреш-
ността на своите звездни системи. 
Новоооткритата екзопланета обаче 
е в покрайнините на своята далеч-
на звездна система. 

„Въпросната планета е различна 
не само от планетите в Слънче-
вата система, но и от откритите 
досега други екзопланети – заяви 
ръководителката на изследването 
Сара Блънт от Калифорнийския 

технологичен институт. – Орби-
тите на други планети, открити 
далеч от своите звезди, са с нисък 
ексцентрицитет, т.е. те са по-кръгли. 
Фактът, че планетата е с толкова 

висок ексцентрицитет на орбитата 
си, свидетелства за някои различия 
в начина, по който е била формира-
на или е еволюирала в сравнение с 
другите планети.”

Слънчеви очила от утайка от 
кафе
У

краинска компания за опти-
ка предлага на клиентите си 
слънчеви очила от утайка от 
кафе, които освен това ухаят 

на ободрителната напитка.
Подтикван от амбицията да 

създаде екологични и въпреки това 
модерни слънчеви очила, главният 
изпълнителен директор на компа-
ния OCHIS Максим Гавриленко е екс-
периментирал с различни продукти 
– мента, магданоз, кардамон, преди 
да открие подходящия естествен 
материал в утайката от кафе.

Отпадъчният продукт от обо-
дрителната напитка се използва за 
производството на мебели, чаши, 
печатарско мастило, биогориво. 

„Първо, кафето е черно, какъвто 
е класическият цвят на слънчевите 
очила, и подхожда на всеки. Второ, 
по света има милиони тонове 
утайка от кафе”, казва Максим 
Гавриленко. 

Цената на специалните очила е 
между 78 и 89 долара.

Двойка от Луизиана 
отгледа най-големия 
грейпфрут

Властите в Луизиана връчиха на Мери Бет и 
Дъг Майър от Слайдъл сертификат за ре-
корд на Гинес, след като двамата отгледали 

най-големия и най-тежък грейпфрут в света. 
Отгледаният от двойката грейпфрут е с тегло 

3,6 кг, а обиколката му е 73 сантиметра. 
Предишният рекордьор сред грейпфрутите е с 

тегло 3,2 кг и обиколка 70 сантиметра. 
„Внуците ми създадоха приказна градина 

около дървото – разказа Дъг Майър. – Един ден 
констатираха, че расте грейпфрут с огромни 
размери. Той бе толкова голям, че започнахме да 
му отделяме специално внимание и да следим 
растежа му. Отглеждането му е свързано с хубав 
спомен за нас двамата и внуците ни.

Микропластмаса вече 
има в дъжда и снега

Учени откриват микропластмаса, като някои 
частици са невидими за човешкото око, в 
дъжда, в питейната вода и в океаните по 

целия свят.
Макар и наличието на пластмасови частици в 

световния океан да е добре известно, най-новите 
изследвания показват, че пластмасови власинки 
и частици има навсякъде.

Учени, измерващи нивата на азота в киселинни 
дъждове в планини в Колорадо, откриха в тях 
пластмасови микрофибри. Малки власинки е 
имало в 90 процента от дъждовните проби, взети 
край Денвър и Боулдър, както и от отдалечени 
места като Скалистите планини.

Микрофибрите в дъждовната вода се виждат 
само с микроскоп. На цвят са сини, червени, 
сребристи, лилави, зелени, жълти. В пробите е 
имало и малки пластмасови топчета и парченца.

„Вали пластмаса” – каза Грег Уедърби от Аме-
риканския геоложки институт.
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Ед Шийран си взема почивка
П

евецът Ед Шийран си 
взема 18-месечна почивка 
след турнето Divide, което 
приключи в понеделник.

В края на концерта в Ипсуич 
28-годишният музикант каза от 
сцената, че иска да бъде известно 
време със съпругата си Чери, за 
която се ожени през декември 
миналата година. 

За две години Ед Шийран изнесе 
повече от 250 концерта по целия 
свят, като в началото на месеца 
подобри рекорда на Ю Ту за най-
посещавано и печелившо турне. 
Билетите за неговите концерти 
бяха много по-евтини, но на брой 
шоутата му са два пъти повече.

През юли Ед Шийран издаде нов 
албум No. 6 Collaborations Project, с 
който оглави британската и амери-
канската класация.

Носорог преобърна автомобил
Г

невен носорог нападна гле-
дачка на животни в сафари 
парка „Серенгети” в Долна 
Саксония, Германия, прео-

бръщайки автомобила й три пъти. 
Посетител с джип е заснел 

сцената, в която 30-годишният 
носорог Кусини блъска возилото на 
служителката. 

Мениджърът на парка „Серен-
гети” Фабрицио Сепе сподели за 
агенцията, че жената не е пострада-
ла сериозно и се е разминала само 
с няколко натъртвания. Гледачката 
е успяла да влезе в автомобила на 
колега, притекъл й се на помощ. 

По думите на мениджъра остава 
неясно какво е разгневило носо-
рога. Фабрицио Сепе допълва, че 
няма опасност за посетителите. 
Кусини обитава „Серенгети” от 18 
месеца и все още свиква с новата 
среда, отбелязва мениджърът. 
Носорогът се пуска в парка само 
сутрин и вечер и никога, когато има 
посетители със собствени автомо-
били. 

Фабрицио Сепе казва, че Кусини 

е „ценна придобивка” за сафари 
парка, като първоначално е пре-
доставен за разплод. Мениджърът 

обаче смята, че животното ще се 
чувства по-добре в зоологическа 
градина.

Мийк Мил се призна за виновен
Р

апърът Мийк Мил се при-
зна за виновен в прите-
жаване на оръжие, за да 
приключи съдебно дело от 

2007 г., заради което е в пробация 
почти откакто е пълнолетен.

Рапърът, чието истински име е 
Робърт Уилямс, постигна спора-
зумение, след като присъдата му 
беше отхвърлена от апелативен 
съд през миналия месец. Той вече 
е излежал две години в затвора и 
това е достатъчно за провинението 
му.

И двете страни се усъмниха в 
правотата на арестуващия полицай. 
Адвокатите на Мийк Мил обвиниха 
също съдията, че е пристрастен 
и изпраща певеца в затвора за 
съвсем малки нарушения на про-
бацията.

Мийк Мийл, който е на 32 години, 
нарече проточилото се дело „пси-
хично и емоционално предизвика-
телство”. Той наблегна на факта, че 
милиони хора имат проблеми като 
неговите.

Ейсап Роки се размина с 
обжалване на присъда

Шведският прокурор по делото за нападе-
ние и побой срещу Ейсап Роки и двама 
души от антуража му няма да обжалва 

наложената на американския рапър условна 
присъда. 

Прокурор Даниел Сунесон смята, че Ейсап 
Роки и сътрудниците му са заслужавали по-су-
рово наказание от наложеното от Стокхолмския 
окръжен съд, но след като е обмислил ситуация-
та, е решил да не обжалва присъдата.

Ейсап Роки, истинското име на когото е Раким 
Майърс, беше арестуван след концерт в рамките 
на хип-хоп фестивал в Стокхолм на 30 юни след 
спречкване с 19-годишния Мустафа Джафари, 
довело до побой над младежа. На 14 август рапъ-
рът и двамата членове на антуража му получиха 
условни присъди за нападение, които означават, 
че не се налага да лежат в затвор, освен ако от-
ново не извършат подобно деяние в Швеция.

Градските врани са с 
висок холестерол

Птиците, които обитават градска среда и 
са се приспособили към съжителството 
с човека, често прихващат и вредните му 

навици. Според резултатите от ново изследване 
градските врани имат по-висок холестерол от 
провинциалните си „сродници”.

Учените допускат, че това се дължи на начина 
на хранене на пернатите „граждани”, които често 
се гощават с остатъци от заведенията за бързо 
хранене – пици, хамбургери, чийзбургери.

Авторите на настоящото проучване от колежа 
„Хамилтън” в Ню Йорк са анализирали 140 кръв-
ни проби от врани, обитаващи градска, край-
градска и провинциална среда в Калифорния. 
Специалистите са измерили телесното тегло и 
запасите от мазнини на птиците и са проследили 
оцеляването на индивидите. 
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Тейлър Суифт е най-богатата 
певица
А

мериканската изпълнител-
ка Тейлър Суифт оглави 
класацията на сп. „Форбс” 
за най-високоплатените 

певици в света. За периода между 
юни 2018 и юни 2019 г. 29-годишна-
та Суифт е спечелила внушителните 
185 милиона долара. Приходите 
на изпълнителката идват основно 
от концертна дейност. Турнето й 
Reputation беше обявено за най-
касовото в САЩ. 

Второ място в класацията заема 
Бионсе, която за периода на отчита-
не е „заработила” 81 милиона долара. 
Следва Риана, чиито годишни доходи 
възлизат на 62 милиона долара. 

В класацията на сп. „Форбс” за 
най-високоплатени певици следват 
Кейти Пери (57,5 милиона долара), 

Пинк (57 милиона долара), Ариана 
Гранде (48 милиона долара), Дже-
нифър Лопес (43 милиона долара), 

Лейди Гага (39,5 милиона долара), 
Селин Дион (37,5 милиона долара) 
и Шакира (35 милиона долара).

Първо престъпление в Космоса
Н

АСА разследва евенту-
алното първо престъ-
пление, извършено от 
астронавт от Междуна-

родната космическа станция (МКС) 
– незаконно влизане в банкова 
сметка. Астронавтката Ан Маклейн 
е обвинена в измама с фалшива са-
моличност и неразрешен достъп до 
банкова сметка. В общата сметка на 
Ан Маклейн и съпругата й Съмър 
Уордън е влизано от компютър на 
НАСА, докато тя е била на мисия на 
МКС – от декември 2018-а до юни 
2019 г. 

Ан Маклейн и Съмър Уордън 
са в процедура на развод. Съмър 
Уордън е подала оплакване, че 
Ан Маклейн е влязла в общата им 
сметка без нейното разрешение.

Според адвоката на Ан Маклейн 
тя не е направила нищо лошо, само 
е проверила какво е състоянието 
на сметката. Тя не е използвала 
парите.

Уордън е подала оплакване и се 
води разследване. 

Представител на НАСА каза, 

че Ан Маклейн е отличен пилот 
и астронавт, а управлението не 
коментира лични дела.

Размножиха корали в 
лаборатория
У

чени във Флорида за пръв 
път успяха да размножат 
застрашени атлантически 
корали в лабораторни 

условия.
Това постижение е истински 

пробив, тъй като ще могат да се 
спасят много оголени рифове в 
дивата природа. Експериментите 
са били проведени в аквариума на 
Аполо бийч близо до град Тампа, 
щата Флорида. Учените са използ-
вали опита на лондонския музей 
„Хорниман”, който по-рано успя 
да предизвика размножителни 
процеси при 18 вида тихоокеански 
корали.

Учените се надяват да използват 
натрупания опит и да развъдят 
нови коралови колонии, като по 
този начин възстановят рифовата 
система на Флорида. Тя бе една от 
най-големите в света, но бе раз-
сипана от климатичните промени, 
замърсяването и болести през 
последните десетилетия.

Викинги спасили 
цивилизацията в 
Ирландия

Учени от университета „Куинс“ в Белфаст 
установиха, че идването на викингите в 
Ирландия е спасило местната цивилизация 

от бързо изчезване.
По-рано се смяташе, че с годините населе-

нието на острова постепенно се увеличавало. 
Специалистите обаче използвали алгоритъм за 
преценка на броя на жителите му въз основа на 
археологически находки. Оказало се, че ако ви-
кинги не се бяха преселили в Ирландия, загубите 
сред местното население щели да са по-големи.

По мнението на учените намалената численост 
на населението към VII век може да е свързана с 
война, глад, чума или политическа криза. Викин-
ги се заселили на острова през Х век по време на 
упадъка на местната цивилизация.

Смарт часовник 
поддържа правилна 
стойка

Германски инженери от Кайзерслаутерн 
в сътрудничество с колеги от Германския 
изследователски център за изкуствен инте-

лект разработват прототип на смарт часовник за 
правилна стойка.

Устройството използва сензори, които се 
поставят под дрехите и в обувките. Те ще регис-
трират промяната на ъгловата скорост, свързана 
с измененото положение на тялото. Данните ще 
бъдат обработвани от смарт устройството, което 
ще изчислява дали гръбначният ни стълб не е в 
достатъчно изправено положение. При подобна 
констатация часовникът ще издава предупреди-
телен сигнал.

Германският смарт часовник ще бъде доразвит 
с участието на специалисти от Испания, Холан-
дия и Гърция. Ако устройството, което още няма 
име, бъде успешно реализирано, то ще помогне 
на милиони хора.
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НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
Deutsche Welle

Ц
ената на поголовните и 
безотчетни конфискации 
на българско държавно и 
частно имущество, храни, 
промишлени стоки, финан-
сови ресурси и ценности 

от страна на съветските окупационни 
власти се оказва по-висока в сравнение 
с официално оформения държавен 
дълг на нацистка Германия към Царство 
България в края на Втората световна 
война. До този извод стига историкът 
Даниел Вачков в изследването си за 
историята на българския външен дълг 
след 9.09.1944 г., публикувано на интер-
нет страницата на БНБ.

Въпреки че Българската армия дава 
над 40 000 убити, ранени и осакатени 
жертви във войната срещу Германия, 
Москва отказва да признае България 
за съвоюваща на страната на съюзни-
ците държава. Статутът на окупирана 
страна не само улеснява плановете на 
Сталин за превръщането й в покорен 
васал на СССР, но и развързва ръцете 
на окупаторите за подготвения тотален 

грабеж. Те не се трогват от факта, че 
разходите за половин година участие 
на Българската армия във войната, 
където тя отменя поне 15 съветски 
дивизии, възлизат на 1 милиард златни 
франка. Подобно на изтръгващо сгради 
и пътища чудовищно торнадо, ограб-
ването на България не подминава нито 
една от стопанските дейности и активи 
на държавата и нейните граждани.

Демонични измерения
Под вещото ръководство на „освобо-

дителите“ и с енергичното съдействие 
на донесената на щиковете им комунис-
тическа хунта ограбването на България 
добива наистина демонични измере-
ния. Всички търсени на световния па-

зар български стоки като висококачест-
вените ориенталски тютюни, розовото 
масло, концентратите на олово, цинк и 
мед и други са системно плячкосвани 
от съветските окупационни власти.

Представителите на американското 
и британското командване в Съюзната 
контролна комисия в София непре-
къснато протестират, че Съветите ги 
третират като затворници и не им 
позволяват да извършват инспекции из 
страната без въоръжен червеноармей-
ски ескорт.

Американският журналист Чарлз 
Лениъс, който през трите окупационни 
години успява да изпраща репортажи 
за извършваните в България убийства, 
беззакония и грабежи, пише за пред-
ложената на София оферта от амери-
кански търговец на едро, поискал да 
изкупува висококачествени български 
тютюни по международни цени. Под 
натиска на съветските окупатори 
марионетното правителство в София се 
измъква от сделката под предлог, че ще 
разменя тютюна срещу памук заради 
спрялата поради липса на суровини 
текстилна индустрия. Тогава америка-
нецът предлага по 4 килограма памук 
за килограм тютюн. Офертата отново е 
отхвърлена. Скоро става ясна и причи-
ната – правителството на ОФ, играещо 
по свирката на съветския председател 
на Съюзната контролна комисия ген. 
Бирюзов, е 

заменило българския 
тютюн за съветски памук

в съотношение килограм за килограм. 
Малко след това на американските 
стокови борси се появява предложение 
на съветска външнотърговска органи-
зация да продаде големи количества 
български ориенталски тютюн на много 
висока цена. В същото време замест-

никът на Бирюзов докладва в Москва, 
че текстилните работници в Габрово 
целували докарания след наглата 
„сделка“ съветски памук, защото щял 
да им осигури поминък в условията 
на наложения на „победена България“ 
съветски търговски монопол.

Най-разорително за българската 
икономика се оказва подписаното през 
есента на 1944 г. в Москва примирие. 
То изисква от България да предава 
безвъзмездно на съветското команд-
ване огромни количества въоръжение, 
финансови средства, техническо обо-
рудване, храни и нехранителни стоки, а 
също и да извършва безплатни ремонти 
на съветска техника и съоръжения.

„Освободители“ или 
мародери?

Голяма част от престъпленията на 
окупационната Червена армия срещу 
гражданското население в Централна и 
Югоизточна Европа и до днес не могат 
да бъдат изследвани заради забране-
ния от Кремъл достъп до съветските и 
руските военни архиви. Няма никакво 
съмнение обаче, че грабежите, редом 
с изнасилванията, са били „визитна-
та картичка“ на съветското военно 
присъствие в Централна и Югоизточна 
Европа. България не прави изключение 

от тази трагична статистика. И няма как 
да е иначе, след като главният съветски 
военен мародер се оказва не кой да е, 
а самият върховен главнокомандващ 
Червената армия маршал Жуков. В 
поведението на военачалника през 
септември 1944 г. има един странен 
епизод. Жуков неочаквано напуска 
основния театър на военните действия 
срещу Германия и се озовава за някол-
ко дни в окупираната без един изстрел 
България. Целта на височайшата визита 
става известна две години по-късно. От 
писмо на заместник-министъра на от-
браната на СССР Булганин до Сталин от 
август 1946 г. става ясно, че съветските 
митничари са задържали 7 вагона с „лич-
ни вещи“ на маршал Жуков, съдържащи 
основно откраднати в Германия скъпи 
мебели. Картината е допълнена с опис 
от извършен по нареждане на Сталин 
през януари 1948 г. таен обиск в москов-
ските имоти на Жуков. В тях са открити  
24 броя златни часовници, 15 златни 
огърлици, 4000 м вълнени и копринени 
платове, над 300 скъпи кожи, 44 много 
ценни килими и гоблени, 55 картини 
шедьоври и още купища скъпи вещи.

Участвалият в окупацията на Бълга-
рия беларуски писател Васил Биков 
свидетелства, че първата работа на 
ръководителите на съветските военни 
и шпионски служби в страната е била 
да изпратят към Одеса по няколко 
самолета, натоварени със заграбени в 
окупираната страна ценности. През де-
кември 1944 г. Кремъл издава и специ-
ално постановление, даващо лиценз за 
мародерство на всеки съветски войник, 
офицер и генерал. Официално победи-
телите вече можели всеки месец да из-
пращат  в СССР „колети“ със заграбени в 
завладените страни вещи – войниците 
по 5 килограма, офицерите – по 10 кг, а 
генералите – по 15 кг…

Как Червената армия Как Червената армия 

грабеше Българияграбеше България
По време на съветска окупация на страната По време на съветска окупация на страната 
е подложена на тотален грабеже подложена на тотален грабеж
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