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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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на международните студенти?
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След едно интервю през 2014 г. във Ва-
шингтон Бойко Борисов (преди втория му 
мандат като премиер) се опита да ми обясни 
как ГЕРБ става все по-дясна партия с, цити-
рам по памет, „новите хора в партията и тех-
ните идеи“. Или нещо такова. Да превъртим 
към 2020-а, когато Борисов в третия си ман-
дат (знаете американската поговорка fool 
me once, shame on you; fool me twice, shame 
on me, те нямат опция за трети път, де) е го-
тов да национализира де що има голям биз-
нес в държавата.

Първо започна с лотарията (там мотиви-
те са по-сложни). Сега ще правят държавна 
петролна компания и ще отварят бензинос-
танции. И нещо като държавен booking.com 
- онлайн система за резервация на българ-
ски хотели и ресторанти.

30 години след падането на комунизма и 
20-ина след приключването на раздържа-
вяването на икономиката с всичките му бо-
лезнени проблеми, бодигардът на Тодор 
Живков и неговата хунта от некадърници са 
готови да върнат държавното начало в ико-
номиката.

Вместо например да дадат на всички фир-
ми правото да използват държавните и част-
ни данъчни складове за гориво в страната, 
да приложат стриктен антимонополен кон-
трол върху руските интереси чрез „Лукойл“, 
ГЕРБ ще правят държавни бензиностанции.

Държавен booking.com е още по-абсурд-
но - вместо да се инвестира в смислена ре-
клама за българския туризъм, а той да бъде 
освободен от мутрите, които го управляват.

А лотарията всъщност може и да остане 
държавна, но по американски модел - пари-
те да отиват за образование, а не за спорта 
като тотото - в България той е по-корумпи-
ран и от властта.

Сигурен съм, че идеята за държавни 
предприятия звучи изключително примам-
ливо на голяма част от българското обще-
ство, което досега не може да се раздели с 
милия спомен за комунизма, когато „всичко 
беше държавно и работещо“.

Истината е, че все още плащаме за тези 
„работещи“ предприятия, бучнати на иконо-
мически погрешни места, защото трябваше 
да се осигури работа за всички, независимо 
дали има икономическа логика или не.

ГЕРБ (а и която и да е друга партия от се-
гашния политически елит) ще управляват 
държавните дружества като държавата - не-

компетентно и корумпирано. Гарантирано и 
доказано.

Българската, а и световната история и 
практика са показали многократно - държа-
вата е ужасно лош стопанин. Компании, дър-
жавна собственост, са винаги обект на огро-
мни злоупотреби, некадърно управление, 
кражби и корупция. За 45 години трябваше 
да сме научили този урок. И още по-важния 
- цената на тази корупция я плаща цяло-
то общество под формата на данъци. Дори 
временно да платим с няколко стотинки по-
евтин бензин. Или пък да трудоустроим гер-
баджийските активисти по места в тези но-
восъздадени държавни мегадружества.

Борисов няма как да направи ГЕРБ дясна 
партия - няма за кого. Избирателите искат 
бащица, който да се грижи за тях. И всичко 
да е държавно.

Въобще в България понятията ляво-дяс-
но са тотално сгрешени. Напомни ми го още 
веднъж и Румен Радев в сряда, когато по-
иска да се започне разговор за въвеждане-
то на прогресивен подоходен данък вмес-
то сегашния плосък от 10%. Изявлението му 
идва в отговор на идеята на ГЕРБ за ДДС от 
9% върху някои стоки и услуги. И се сетих - 
плоският данък, който е типично дясна мяр-
ка в данъчната политика (доколко ефикасна 
е друг въпрос), беше въведен от правител-
ството на Сергей Станишев и БСП (Тройна-
та коалиция). Плоският данък е точно обра-
тното на това, в което левите партии вярват 
- богатите да плащат по-високи данъци от 
по-бедните. Но Станишев и БСП го въвеждат 
в България.

„Десният“ на хартия Борисов пък иска 
да създава държавни мегафирми. Какво ще 
последва след държавната петролна ком-
пания? Държавен винпром, месокомби-
нат, ГУМ/ЦУМ... и накрая на всеки ъгъл ще 
има държавно предприятие за хващане на 
бримки по дамските чорапогащи. Защото 
точно до това води одържавяването на ико-
номиката - бедност, при която чорапогащи-
те не се хвърлят, когато се скъсат, а бримки-
те им се ловят. Колко пъти ще се ловим на 
тази лъжа с добрата държава, която ще се 
погрижи за всичко?

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Държавното дружество… 
за ловене на бримки - на ГЕРБ

https://www.facebook.com/milanabash78
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320 кг кокаин бяха намерени 
в апартамент в столич-
ния квартал „Студентски 

град". Източници, близки до разследва-
нето, обясниха, че вероятно става въ-
прос за депо за наркотици, като не е 
изключено дрогата да е била предназ-
начена за износ. Вероятната стойност на 
намерения кокаин е 80 млн. лв. Според 
запознати, цитирани от „24 часа“, огро-
мното количество кокаин е било пред-
назначено за Западна Европа.

Разкриването на килограмите дро-
га започна във вторник, когато при слу-
чайна проверка на автомобил в Студент-
ски град в багажника му бяха открити 40 
кг кокаин. Късно вечерта СДВР и ГДБОП 
са влезли в жилището на собственика на 
автомобила в Студентски град. Той е на 
31 години и се казва Николай Петров.

В апартамента са открити над 300 па-
кета, като при полевите тестове веще-
ството в тях е реагирало на кокаин.

Част от наркотика, вероятно 40-те 
кг, намерени в багажника на Петров, 
е трябвало да останат за пазара у нас. 
Младият мъж е бил само склададжия. 
Той е задържан, за него прокуратура-

та иска постоянен арест и се очаква Со-
фийският градски съд да реши дали ще 
го остави зад решетките.

Разследването тече към организира-
на престъпна група.

Има заподозрени
като организатори на канала през Бъл-
гария. Един от тях е известен с контакти-
те си в средите на наркотрафикантите от 

много години.
Във вторник от МВР и прокуратурата 

съобщиха, че 31-годишният мъж е арес-
туван в неделя пред блок в Студентски 
град и тогава са намерени 40 кг от дро-
гата в багажника на мерцедеса му. Не е 
ясно кога са намерени и останалите ко-
личества от над 300 кг, които са били в 
апартамента му, пред който е била пар-
кирана колата.

Дрогата, открита в колата, била в два 
сака, разпределени в пакети. Унифор-
мените проверили колата, защото шо-
фьорът бил съмнителен.

Николай Петров се държал изключи-
телно нервно при проверката. Бил види-
мо притеснен, изпуснал си документите 
и при слизане заключил колата. След 
кратък разговор признал пред унифор-
мените, че носи забранени вещества. За-
сега не е ясно откъде е внесен наркоти-
кът. Николай е работил дълго време в 
чужбина, а скоро пътувал и до Турция. 
По случая са разпитани и свидетели. На 
снимките, разпространени от МВР, се 
вижда, че дрогата е с лого „Асо спатия“. 
Чрез маркировките големите картели 
бележат стоката си. Кокаинът бил със 
същото качество както този, който из-
плува край Шабла и Варна в спасителни 
жилетки миналата година.

В апартамент в Студентски 
град: Над 300 кг хероин
XДрогата е на стойност над 80 млн. лв. и вероятно е предназначена за износ

https://ordtrans.com/
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В
арненският журналист Ге-
орги Александров е бил на-
мерен удавен в района на 
дефектирала тръба във Вар-
ненското езеро, която пре-

дизвика скандали и протести в мор-
ския град.

По неофициална информация Алек-
сандров е излязъл от дома си късно 
предишната вечер и е взел със себе си 
лаптопа си и фотоапарат.

Георги Александров е работил като 
журналист в Дарик радио, „Топ новини“, 
бил е кореспондент на bTV и Нова те-
левизия. Бил е и пиар на кмета на Де-
вня. В последно време не е работел за 
медия, но е разработвал свои разслед-
вания. Вълнувала го е и темата за скъ-
саната канализационна тръба във Вар-
ненското езеро.

„Изявяваше се с активна позиция, не 
премълчаваше нередностите, а перото 
му громеше корумпирани политици и 
магистрати, заради което и той невед-
нъж си загуби работата“, написаха не-
гови колеги след новината за смъртта 
му. А тя съвпадна с граждански протест 
пред общината във Варна с

искане за оставката на кмета 
на града Иван Портних

заради премълчаването 9 месеца на за-
мърсяването на езерото и залива с фе-
кални води.

В социалните мрежи се появиха пред-
положения, че журналистът може да е 

загубил живота си по насилствен начин, 
но от прокуратурата обявиха, че основ-
ната версия, по която работят с полици-
ята, е самоубийство.

Двете институции проверяват и данни 
за нещастен случай.

Към момента няма данни за насил-
ствена смърт или убийство, обясни апе-

лативният прокурор на Варна Владимир 
Чавдаров.

„Причината за смъртта е удавяне, со-
чат резултатите от извършената аутоп-
сия. Установени са височинни травми 
по вътрешните органи от падане от ви-
соко“, каза той. Според него няма дан-
ни за травми и наранявания, причине-
ни по насилствен начин. Установени са 
1,27 промила алкохол в кръвта на почи-
налия.

„Нашето професионално мнение е, че 
няма данни за нещо по-различно от хи-
потезите, които съобщи апелативният 
прокурор. Касае се за нещастен случай 
или самоубийство“, обясни и главният 
секретар на МВР Ивайло Иванов.

Разследването все още не е приклю-
чило. Полицията установява какво е 
правил и къде е ходил Александров 
преди смъртта си. Изземат се записи от 
охранителни камери, за да се установи 
маршрутът му.

Преди седмици граждани сигнализи-
раха, че хиляди литри отпадни води за-
мърсяват Варненското езеро и че въ-
преки сигналите им от общината не са 
реагирали близо девет месеца.

Журналист бе открит мъртъв 
до дефектирала тръба във Варна
XСпоред прокуратурата версиите за смъртта са две – самоубийство или нещастен случай

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Пускат безплатни чадъри  
и шезлонги на 23 плажа

23 от общо 132 плажа в България 
ще предлагат безплатни чадъ-
ри и шезлонги. Това обяви ми-

нистърът на туризма Николина Ангелко-
ва. Предстои да бъде пуснато мобилно 
приложение, което да показва какви са 
цените и заетостта на даден плаж в стра-
ната. Сред плажовете с безплатни плаж-
ни принадлежности ще бъдат централните плажове на Бургас, Лозенец и При-
морско, както и Дюни, Каваци, Шкорпиловци, посочи Ангелкова. От плажовете с 
намалени цени най-евтини ще бъдат чадърите и шезлонгите на Албена - 1 лев, и 
на централния плаж на Балчик - 1.5 лева.

Детските градини отвориха 
след пандемията

Детските градини в България отво-
риха врати, след като не работиха 
повече от два месеца заради мер-

ките срещу коронавируса. В първия ден 
на отварянето им родителите на 6348 
деца ги заведоха на детска градина, а 
други 489 деца бяха днес в самостоятел-
ните детски ясли. Това прави около 14% 

от всички деца, които посещават детски градини, и под 25% от децата, които по-
сещават самостоятелните ясли, изчислиха от Столична община. От там уточняват, 
че двойно повече родители са били изразили желание в анкетите да ползват ус-
лугите на детските градини и ясли.

Шофьор блъсна майка с дете 
във Варна и избяга
Автомобил блъсна майка с 6-годиш-

но дете във Варна. Шофьорът е из-
бягал от местопроизшествието. 

Майката и детето са откарани в болница, 
контактни, по първоначални данни във 
видимо добро състояние, но с контузии. 
От полицията призоваха свидетелите на 
катастрофата да се обадят на тел. 112, в 
сектор „Пътна полиция“ или в най-близкото подразделение на МВР.

Отвлеченият от пирати 
българин се прибра в Родината

Българският капитан на кораб, кой-
то беше отвлечен край Бенин, е 
освободен и вече се е прибрал в 

България. Това съобщи официално зам.-
министърът на външните работи Георг 
Георгиев. „Беше проведена много добре 
обмислена и координирана операция 
от няколко държави“, обясни той. Соб-
ственикът на кораба също бил силно ан-

гажиран с операция. Тя се провела в сътрудничество с германските институции 
и с държавите, които имаха свои граждани на кораба – България, Украйна, Русия 
и Филипините.

Задържаха 40 кг кокаин  
в Студентски град
Близо 40 кг кокаин е открит при 

акция в софийския квартал 
„Студентски град“, съобщиха от 

Софийската градска прокуратура. 
Наркотикът е намерен в лека кола, 
собственост на 31-годишен мъж. 
Повдигнато му е обвинение за дър-
жане на наркотични вещества с цел 
разпространение в големи размери. 
Задържан е за 72 часа. Внесено е искане за определяне на мярката му за неот-
клонение „задържане под стража“, което ще бъде разгледано от съда в сряда. Об-
щото тегло на кокаина било 39 кг и 729,61 г.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Р
итон от колекцията на Васил 
Божков вече се продава на 
свободния пазар. За това сиг-
нализира сам хазартният бос 
в профила си във Facebook. 

Става въпрос за ритон, който минала-
та година е закупен от галерия в Лон-
дон. Той е иззет от българските власти 
на 2 март т.г., а от миналата седмица е 
бил пуснат за продажба на свободния 
пазар. Според Божков този пример „е 
достатъчно показателен за отношение-
то към културно-историческото наслед-
ство от властимащите“.

За да докаже твърденията си, хазарт-
ният бизнесмен прилага снимки на до-
кумента, с който е официализирана по-
купката на античния ритон на 3 април 

м.г. От него става ясно, че предметът е 
изпратен на адреса на „Нове холдинг“ 
на ул. „Московска“ 43, а сумата за него е 
заплатена на два пъти, пише „Сега“. Как-
ва точно е била цената му, не става ясно, 

тъй като числата са заличени.
Божков публикува и снимка на про-

токол за претърсване и изземване, кой-
то е подписан от технически помощ-
ник, следовател и разследващ полицай. 
В него е описан ритон, изработен от 
сив метал, който е съставен от две час-
ти - рог и протоме. Рогът е издължен, 
като се извива и разширява в горна-
та си част. Ръбът на устието е извит на-
вън и профилиран. Върху ръба има над-
пис. Рогът е съединен с протомето чрез 
пръстен. Протомето представлява ро-
гат бозайник. В протокола е отбелязано 
още, че върху ритона разследващите са 
завързали конец с бял етикет със иден-
тификационен надпис.

Колекцията 
от тракийски съкровища

и артефакти на Божков бе иззета от про-
куратурата през зимата в хода на раз-
следването срещу него. Тя бе съхра-

нявана от неговата фондация „Тракия“, 
която продължава опитите да я върне 
от държавата.

„В началото незаконните и варварски 
действия се извършваха само от слу-
жители на прокуратурата, след това се 
включиха и представители на Минис-
терство на културата. Съдбата на пред-
метите със статут на световно културно 
наследство остана неясна след десет-
ки лъжи от представителите на хунта-
та“, пише Божков. Той твърди, че искал 
предмети от колекцията му да бъдат из-
ложени в най-големия частен музей на 
Балканите. „С тази цел купих и сградата 
на Телефонната палата в София“, пише 
той във Фейсбук. Сред експонатите, 
които искал да изложи там, е и въпрос-
ният ритон.

В понеделник Божков, отново във 
Фейсбук, обясни, че сигналът му до 
ЮНЕСКО за изземването на колекция-
та е бил потулен от Постоянната делега-
ция на България в организацията.

Божков е с 11 обвинения, повдигна-
ти от прокуратурата, сред които за ръ-
ководене на организирана престъп-
на група, за пране на пари, за данъчни 
престъпления, за незаконна търговия 
с културно-историческо наследство, за 
търговия с влияние. Отделно има и до-
съдебно производство за изнасилва-
ния, принуда и убийство, но обвинения 
по него не са му повдигнати. В момента 
той твърди, че се намира в Дубай.

Ритон от колекцията на Божков – 
за продан на пазара?
XХазартният бос твърди, че той го 

е купил миналата година от Лондон

Министърът през януари: 
Антиките - в НИМ

Снимкa: Колекция „Васил Божков“

Снимкa: Facebook

В края на януари тази година минис-
търът на културата обяви, че антиките от 
колекцията на Божков ще бъдат иззети 
и прибрани за съхранение в НИМ. В на-
чалото на февруари от пресслужбата на 
фондация „Тракия“ вдигнаха тревога, че 
от сградата на „Московска“ служители на 
прокуратурата изнасят безценни пред-
мети в кашони. Министърът на култура 
отрече за кашоните.

На 10 февруари директорката на НХГ 
Яра Бубнова потвърди, че „произведе-
ния на изкуството от дома и офисите на 
Васил Божков“ вече се намират в Нацио-
налната галерия. Те се съхранявали в 
специално помещение и първите от тях 
са постъпили там преди седмица, когато 
са били иззети веднага след излизането 
на прокурорското постановление и за-
поведта.

„Ние само съхраняваме, за други под-
робности трябва да се обърнете към 

прокуратурата“, обясни директорката на 
НХГ.

Също на 10 февруари от пресслужба-
та на фондацията съобщиха, че предмети 
от металната колекция през последните 
два дни не са вземани, „освен тези, което 
бяха отнесени в кашоните и плика от ла-
бораторията. Те твърдят, че не са взема-
ли нищо от антиките, което е странно, за-
щото ние имаме подписани двустранно 
протоколи“, каза Десислава Виткова от 
пресслужбата. Тя уточни, че щом са били 
в лабораторията, значи реставрацията на 
иззетите предмети от античната колек-
ция още не е била завършена и най-веро-
ятно те досега не са показвани публично.

На 7 февруари прокуратурата възло-
жи на Министерството на културата да 
провери колекцията антични предмети, 
стопанисвани от фондация „Тракия“. Про-
верката трябваше да приключи до 7 ап-
рил.

https://taniasells.com/
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Убити и ранени  
за Мемориъл Дей в Чикаго

Чикаго преживя най-смъртонос-
ния уикенд за Мемориъл Дей от 
2015 г. насам, когато бяха убити 12 

души, а най-малко 43 други бяха ране-
ни. Тази година в дните на празника за-
ради престрелки загинаха девет души, а 
36 други са ранени. Повечето от тях са 
простреляни в южните квартали на гра-
да. На запад, в предградието Хумболд Парк, 28-годишен мъж е намерен на трото-
ара с огнестрелна рана на главата. Най-младата жертва на кръвопролитията във 
Ветровития град е момче на 15 години. Момиче на 15 години също е ранено в ръ-
ката при друг инцидент.

САЩ затварят границите  
за идващи от Бразилия

Президентът Доналд Тръмп обя-
ви, че ще забрани на всеки чужд 
гражданин, идващ от Бразилия, 

да влезе в страната, след като Светов-
ната здравна организация обяви преди 
ден, че Южна Америка ще е епицентър 
на пандемията на коронавирус. В Бра-
зилия са потвърдени почти 350 хиляди 
случая на заразяване и над 22 хиляди 

смъртни случая. Страната се превръща във втората най-силно засегната държа-
ва в света след САЩ, вече надмина и Русия, която е с 344 000 потвърдени случая 
и 3541 смъртни случая, свързани с Covid-19.

Хиляди изпълниха плажовете 
в различни щати
Хиляди изпълниха пясъчните ивици 

и зелените площи в градовете на 
САЩ в разгара на пандемията. Ху-

бавото време съвпадна с националния 
празник Мемориъл Дей и даде повод на 
много хора в Америка да го отпразнуват 
подобаващо. Въпреки че починалите от 
коронавируса вече са 100 000, всички 
50 щата премахнаха изцяло или частич-
но мерките срещу заразата. Това става на фона на данните от поне 11 щата, че от-
белязват най-високи нива на заболеваемост от началото на епидемията.

Байдън спечели първичните 
избори на Хаваите

Бившият вицепрезидент Джо Бай-
дън, който иска демократична но-
минация за предстоящите прези-

дентски избори, спечели първичните 
избори в Хаваите. Това се посочва в из-
явление, публикувано в събота на уе-
бсайта на клона на Демократическата 
партия в щата. Гласуването се проведе 

по пощата. Междувременно в понеделник Байдън се появи за първи публично 
от два месеца, като положи венец в парк на ветераните край дома си в Делауер.

Затворници се класираха  
за помощи за безработни
53-ма затворници в щата Мейн 

са получили обезщетения за 
безработица заради корона-

вируса. Преди служителите на щатска-
та администрация да успеят да засекат 
грешката, мъжете успели да получат 
близо 200 000 общо, като дори се квали-
фицирали и за допълнителните 600 до-
лара, които държавата плаща към стан-
дартната сума за безработица. Затворниците били включени в щатска програма, 
която им дава право да работят, преди да бъдат освободени, за да се подготвят 
за прехода обратно към обществото.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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ВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА
 „Капитал“

48 
активисти на ГЕРБ във 
Видин обявиха мина-
лата седмица, че вку-
пом напускат партия-
та. Подобен публичен 

конфликт е изключително рядко явление 
в партията, която управлява България 
през последните 10 години. Разногласи-
ята в нея обикновено се решават без ни-
какъв шум, а засегнатите или несъгласни-
те просто се оттеглят. В много от случаите 
причината конфликтите да не се изна-
сят извън партията е лоялност, а в други 
- страх. Всички функционери на ГЕРБ са 
виждали какво се случва с противници-
те на партията или с тези, които остават 
без защитата, която управляващите пред-
лагат на различни нива - от държавните 
разследващи и контролиращи органи до 
прокуратурата.

Сред напускащите ГЕРБ във Видин сега 
са бившият кмет на града Огнян Ценков, 
който е и общински съветник, и бившата 
областна управителка Албена Георгиева. 
До този момент от партийната централа 
на управляващата партия официално не 
са взели отношение по въпроса с про-
блемната местна структура, но обявени-
ят от напусналите като един от поводи-
те за крайното им решение - депутатът и 
областен координатор на ГЕРБ във Видин 
Владимир Тошев потвърди за подадени-
те 48 заявления с искане за прекратява-
не на членството на активистите от пар-
тията. Бившият кмет на Видин и настоящ 
общински съветник Огнян Ценков обя-
ви решението си за раздяла с ГЕРБ още 
преди месец. В профила си във фейсбук 
той съобщи, че заедно с Калин Каменов, 
също общински съветник, са подали за-
явления за напускане на ГЕРБ. „През це-
лия си живот съм отстоявал принципите 
си и съм оставал верен на себе си. Това 
ми е носило и позитиви, и негативи. Но

никога не съм се страхувал
да защитавам позиции и да се боря за 
възгледите си. Напускам партия ГЕРБ, за-
щото не приемам политиката и действия-
та на местните представители и ръково-
дители на партията както за развитието 
на община Видин, така и за развитието 
на партията на местно ниво“, написа той 
в социалната мрежа. Подобни мотиви за 
раздялата си с ГЕРБ е посочила и бивша-
та областна управителка Албена Георгие-
ва…

Депутатът и областен координатор на 
ГЕРБ във Видин Владимир Тошев потвър-
ди решението на 48-те да напуснат ГЕРБ. 
Пред „Капитал“ той уточни, че молбите 

не са подадени в офиса на партията във 
Видин, а директно в централата на ГЕРБ 
в София. „От проверка в нашия регистър 
установихме, че петима от тях не са чле-
нове на партията. Една значителна част 
от заявилите, че искат да напуснат, чле-

нуват в ГЕРБ от есента, а няколко човека 
са от 7-8 г. в партията“, каза той. По думи-
те му заявленията на всички са еднотип-
ни и в тях не са посочени мотиви. Една от 
причините за напускането според Тошев 
е „неудовлетвореност от резултатите от 

последните местни избори". „Огнян Цен-
ков загуби изборите, а Албена Георгиева 
беше сменена като областен управител 
на Видин“, смята Тошев. Според него дру-
гата причина за напускането на бившия 
кмет на Видин е, че той се готви

да участва в нов 
политически проект

Огнян Ценков загуби местните избори 
миналата есен от д-р Цветан Ценков, из-
дигнат от местната коалиция СДС, в коя-
то влизат още пет партии, между които 
НДСВ, „Нова алтернатива“ и Земеделски 
народен съюз. Бившият областен упра-
вител Албена Георгиева пък беше осво-
бодена от поста в края на февруари тази 
година и на нейно място беше назначен 
Момчил Станков, който беше областен 
управител на Видин в предишния мандат 
на Бойко Борисов от квотата на Реформа-
торския блок.

48 напуснаха ГЕРБ във 
Видин. Какво се случва?
XБившият кмет на града признава, че би участвал 

в политически проект на Цветан Цветанов

При представянето на новоизбраните кметове на ГЕРБ присъства и новият кмет на Видин д-р Цветан Ценков, 
който беше избран от местната коалиция СДС в качеството му на коалиционен партньор на партията на 
Бойко Борисов. 

Снимкa: „Капитал“

Защо напускате ГЕРБ?
- Аз си подадох заявлението за на-

пускане на ГЕРБ още преди два месеца. 
Не мога да кажа колко точно още чле-
нове напускат структурата на партия-
та, но за мен по-важни са причините за 
това, защото мисля, че този процес те-
първа започва. Една от основните при-
чини е несъгласие с политиките на об-
ластното ръководство както в партиен 
аспект, така и във връзка с развитието 
на община Видин. Случи се едно недо-
пустимо предателство, което аз изобщо 
не очаквах, че може да се случи спря-
мо мен като кандидат за кмет на Видин, 
след като имахме един успешен мандат. 
Защитихме авторитета на политическа 
партия ГЕРБ и хората във Видин повяр-
ваха, че именно с ГЕРБ ще се развият не-
щата... И в крайна сметка на кметския вот 
се получи предателството, което доведе 
до загубването на спечелени избори.

Хора от местното ръководство на 
ГЕРБ са работили срещу кандидату-
рата ви?

- При нас идваха граждани и ни пода-
ваха сигнали, че областният координа-
тор Владимир Тошев работи срещу мо-
ята кандидатура, привиква хора и ги 
убеждава да не гласуват за мен, а за д-р 
Цветан Ценков. Впоследствие имаше 
сигнали и за други членове на общин-
ското ръководство на ГЕРБ във Видин. 
Аз разговарях с тях, но те отричаха. В 
крайна сметка обаче, когато след избо-
рите се проведе изборът за председател 
на общинския съвет, където аз бях кан-
дидат от групата на ГЕРБ, получих само 
седем гласа от общо 12 общински съвет-
ници.

Според г-н Тошев напускате парти-
ята, за да участвате в нов политиче-
ски проект. Това така ли е?

- Предполагам, че сега се правят по-
добни изявления не само от него, а и от 
други хора, за да се опитат по всякакъв 
начин да ни изкарат виновни за нещо 
преднамерено с цел да спасят себе си и 
за пореден път да оцелеят. Четох в ме-
диите какви ли не твърдения по мой ад-
рес - че съм щял да правя партия с Цве-
тан Цветанов и дори с Михаил Миков. Аз 
уважавам и двамата... Имал съм няколко 
разговора с г-н Цветанов и бях поканен 
на събитие на неговия Евроатлантиче-
ски център за сигурност в началото на 
март в София. Очаквам г-н Цветанов да 
дойде във Видин във връзка с планира-
но събитие в тази насока. Познавайки 
г-н Цветанов и наблюдавайки ситуация-
та в момента в страната, ако той евенту-
ално реши да създаде някакъв нов по-
литически проект и аз бъда поканен, за 
мен ще бъде чест да участвам в такъв 
проект.

Огнян Ценков: Случи се необяснимо предателство

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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ЛЮБОВ ЧИЖОВА*

Е
пидемията COVID-19 едва се 
задаваше, когато казах на едни 
приятели, че по-добре да не се 
разболявам, защото медицина-
та от предградията (аз живея в 

Нахабино, а това е на 15 километра от 
околовръстното на Москва) няма да се 
справи с това. При нас няма образцови 
показни клиники, тукашните лекари ня-
мат и представа с какво си имат работа, 
а пък аз самата със сигурност няма да 
успея да се вредя за компютърна томо-
графия, която определя поражението на 
белите дробове с почти 100-процентова 
точност.

В Нахабино например няма нито един 
скенер, а за всичките 50 000 жители има 
само една поликлиника. Накратко, ня-
мах намерение да се разболявам, рабо-
тех от вкъщи и рядко излизах до магази-
на, като винаги слагах маска и ръкавици.

За съжаление мъжът ми беше прину-
ден да ходи на работа и най-вероятно 
съм хванала инфекцията точно от него. 
За щастие нито той, нито дъщеря ни се 
разболяха или поне не развиха симпто-
ми на COVID-19.

На мен ми стана лошо на 20 април. Ка-
чих температура, появи се и една про-
тивна суха кашлица. Викнах лекар от 
поликлиниката и дойде едно съвсем 
младо момиче без маска и ръкавици, 
което ми каза, че всички опитни лекари 
са си взели болничен.

Тя ми преслуша дробовете,

каза, че всичко е наред
и че диагнозата ми е остра респиратор-
на вирусна инфекция, и ми предписа аз-
итромицин (това е по-евтиният вариант 
на сумамед, който, доколкото разбирам, 
сега се предписва на всички).

Свикнала съм да слушам лекарите, 
дори и когато са толкова млади, така 
че започнах да взимам лекарствата, но 
ми ставаше все по-зле. Температурата 
не спираше да се покачва, кашлицата 
се усилваше, повръщаше ми се, цялото 
тяло ме болеше. Загубих обоняние. Очи-
те ми се зачервиха и ме боляха, съну-
вах кошмари (оказа се, че тревожност-
та, депресията и нарушеният сън също 
са част от тази болест).

Понеже бях изчела какви ли не исто-
рии за хора, преборили коронавируса, 
аз през цялото това време се опитвах 
да намеря скенер близо до Нахабино. 
Където и да звънях, имаха свободни ча-
сове чак за след 
три седмици, а 
и цените очак-
вано се бяха по-
вишили. Както 
обикновено, из-
вадих късмет - в 
съседния град 
Истра някой си 
беше отменил 
часа. Докторът, 
който ми преда-
де резултатите 
от скенера, каза, 
че трябва вед-
нага да вляза в 
болница. Скене-

рът беше показал висока вероятност за 
COVID-19, като белите ми дробове бяха 
увредени съответно 10 и 15%. По-късно, 
когато отново си направих скенер, се 
оказа, че са увредени вече 25% от дро-
бовете.

По съвет на лекаря звъннах в моята 
поликлиника.

Оттам се уплашиха
казаха, че не могат с нищо да ми помог-
нат и че трябва да викна линейка. Имах 
температура 38.5, пневмония и почти 
потвърден COVID-19, но линейката така 
и не дойде.

Разбирам, че сигурно не съм била 
най-тежко боледуващата, но поне да 
бяха казали направо: „Не ви се полага 
спешна помощ!“ Но те направиха обра-
тното: обещаха, че ще дойдат, звъннаха 
ми няколко пъти, помолиха ме да си съ-
бера нещата, които искам да взема, даже 
ми казваха в коя болница ще ме откарат 
(тя е на 115 км от Москва). Аз бях готова 
да отида където и да ми кажат.

Но никой не дойде да ме вземе. Пър-
во казваха, че имат твърде много обаж-
дания и ще стигнат до мен в рамките на 
денонощие. 20 часа след като им се бях 
обадила, получих СМС, че няма да дой-
дат. Звънях им по телефона, звънях и на 
обявените горещи линии, исках да раз-
бера защо няма да ми се прати кола и 
какво да правя нататък. Но не получих 
нито един разбираем отговор. А едно 
момче от горещата линия за Подмоско-
вието честно си призна: „Не знам какво 
трябва да правите и никой не знае“.

През цялото това време бях в контакт 
с мои приятели в социалните мрежи. 
Консултираха ме чудесни лекари - мои 
познати и познати на мои познати. Каз-
ваха ми, че най-важното е да сваля тем-
пературата под 38 градуса, но тя вече 
беше стигнала до 40 и нищо не успява-
ше да я смъкне.

А, да, на 28 април дойде още една мла-
да госпожица от поликлиниката, но този 
път със защитен костюм, предписа ми 
амоксиклав и ми даде болничен. Анти-
биотиците не помогнаха, нищо не се по-
добряваше. Признавам си, че

малко се уплаших 
и много се ядосах

Някои твърдяха, че е по-добре да се 
лекувам сама вкъщи. Но аз пък, кой знае 
защо, не исках да попълвам статистика-

„Линейката така и не дойде“. 
В Русия от първо лице

XВсеки оцелява, както може. И отдавна е така, пише авторката

Любов Чижова 

Снимкa: „Свободна Европа“

Снимкa: БТА

https://www.paintersusainc.com/
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та на онези хора, дето били над 40, няма-
ли никакви хронични заболявания, пък 
те взели, че умрели от коронавируса.

Накратко, най-накрая все пак стиг-
нах до болницата. Това стана само за-
щото умея да постигам поставени цели. 
Прескачам детайлите, но все пак ще 
кажа, че нямаше да успея без приятели-
те ми - стари и нови. На 28 април вечер-
та най-после влязох в областната бол-
ница в Одинцово и с мен се зае доктор 
Александър Литвинов - един истински 
професионалист, уверен и компетен-
тен човек, само че тъжен и изморен. Той 
обеща непременно да ме излекува.

Прекарах в болницата почти 10 дни. 
През това време ми вливаха антибиоти-
ци, даваха ми хапчета против малария и 
против гъбички, както и лекарства про-
тив съсирване на кръвта. Високата тем-
пература остана още пет дни, много ме 
боляха главата и стомахът, кашлицата 
ставаше все по-силна, продължавах да 
сънувам кошмари.

На 30 април ми направиха тест за ко-
ронавирус, който се оказа отрицателен. 
Следващия тест ми направиха на 6 май, 
но още не са ми казали какъв е резул-
татът. Докторът веднага ми беше казал, 
че тестовете не го интересуват особено, 
понеже клиничната картина и резулта-
тите от скенера

потвърждават, 
че имам COVID-19

В болницата изобщо не беше зле - ре-
довно чистеха и храната беше съвсем 
приемлива. Напълно съсипаните от ра-
бота сестри намираха време за някоя 
ободряваща дума.

По-леко ми стана на шестия ден. Взе-

ха ми кръв и казаха, че скоро ще ме из-
пишат. И ето че на 8 май си тръгнах за 
вкъщи.

Диагнозата ми - COVID-19 - така и не 
е идентифицирана. Докторът ми каза, че 
аз все още съм болна, но вече не мога 
никого да заразя. Кашлицата ми почти 
премина, обажда се само нощем. Темпе-
ратурата за пръв път от 20 дни е под 37 
градуса.

Мъжът ми и дъщеря ми са на отчет 
в поликлиниката като контактни лица. 
И на тях им направиха тестове, но още 
не се знае какви са резултатите. Трябва 
да останем под карантина 2 седмици. 
Аз трябва още месец да взимам какви 
ли не хапчета, включително и такива за 
раздразнения от други хапчета стомах. 
След това ще отида пак на скенер и ще 
търся пулмолог, за да разбера дали мога 
да си възстановя белите дробове.

Сега ще ме попитате: „Каква е поуката 
от всичко това?“ Ами няма поука. Всеки 
оцелява, както може. И отдавна е така. 
Най-удивителното е, че руската меди-
цина още не е предала Богу дух, въпре-
ки всички старания на чиновниците. Все 
още има грамотни лекари в тази стра-
на, независимо от ниските заплати и не-
човешкото натоварване. Медицински-
те сестри пускат шеги и се усмихват със 
сетни сили.

Не знам колко време ще 
успеят да издържат така.

* Любов Чижова работи в руската ре-
дакция на Радио Свобода. Тя описва ле-
чението на COVID-19 в едно московско 
предградие така, както го е преживяла 
тя самата.

В Русия през последните дни се от-
читат рекорден брой заразени с коро-
навирус. Рекорден е и броят на оздра-
велите.

Във вторник бяха регистрирани 174 
смъртни случая за 24 часа. С това об-
щият брой на починалите в страната 
вече са 3807.

През последното денонощие в Ру-
сия са били регистрирани 8915 нови 
заразени.

Общият брой на потвърдените за-
разени в Русия е достигнал 362 342. 
Страната е на трето място по този 
показател в света след Съединените 
щати и Бразилия.

174 жертви на ден, 
починалите са над 3000

Снимкa: БТА
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Българските ресторанти  
и салони отварят в петък
XНови мерки и по-високи цени ще посрещнат клиентите след 2 месеца по домовете

Б
ългарските ресторанти, фри-
зьорски салони и някои биз-
неси в Илинойс са готови да 
посрещнат своите клиен-
ти още в петък, когато щат-

ът влиза в третата фаза на отваряне (от 
общо 5), обявена от губернатора Джей 
Би Притцкър.

„С точните ограничения – маси на 
шест фута разстояние и далеч от трото-
арите, маски и процедури за дезинфек-
ция на персонала и други предпазни 
мерки, експертите смятат, че тези заве-
дения (на открито, бел.ред.) може да от-
ворят, като рискът е сравним с други за-
нимания на открито. Това ще даде този 

тъй нужен тласък на ресторантьорската 
индустрия“, каза губернатор Притцкър.

И трите български ресторанта в ра-
йона на Чикаго имат летни градини и 
ще отворят врати още в петък, за да по-
срещнат първите си гости от средата на 
март, когато бяха принудени да спрат 
работа заради карантината. През това 
време само ресторант „Балканика“ про-
дължи да работи с доставки и за дома. 
„Механата“ и „Авеню BG“ не работеха по-
стоянно през последните 2 месеца.

„Балканика“ има и най-голямата лятна 
градина, но сега капацитетът й ще бъде 
ограничен заради изискването маси-
те да са поне на 6 фута (1,8 м) отстояние 
една от друга. Предимство за „Балка-
ника“ е, че едната им зала е с подвиж-
на стъклена стена и също ще може да 
посреща гости там, защото отговаря на 
щатските изисквания. Компаниите оба-
че могат да бъдат от най-много 6 души 
на маса според изискванията на щата.

„Всичко това

ще намали капацитета ни 
с около 50%“,

казва собственикът на ресторанта Геор-

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

„Авеню BG“ използваха карантината, за да освежат заведението.

https://www.facebook.com/nasko17
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ги Урдов. - Получихме изискванията и 
ги следваме. Целият ресторант е дезин-
фекциран и готов. Персоналът ни е ин-
структиран.

Менютата ще бъдат дезинфекцирани 
след всеки клиент.“

От „Балканика“ ще изненадат клиен-
тите си с летни коктейли на специална 
цена от $4.99 и нови летни предложения 
в следващите седмици. Те ще продължат 
да доставят и храна по домовете. Мага-
зинът на „Балканика“ с местни деликате-
си собствено производство също остава 
отворен.

„Има много голям интерес. Много 
хора се обаждат за предварителни ре-
зервации. Но заради тези ограничения 
този първи уикенд решихме да работим 
на принципа �rst come, �rst serve“, каз-
ва още Урдов. Заведението ще работи с 
нормалното си работно време - от 9:30 
am до 12 am през седмицата и до 2 am - 
през уикенда.

В „Механата“ също се готвят за пър-
вия работен уикенд от месеци. „Изкара-
ли сме масите в градината. Търся цветя 
в момента“, каза собственичката Нина 
Цветкова. Но признава, че ще бъде труд-
но.

„Има твърде 
много изисквания“,

казва Цветкова.
Щатските изисквания са описани на 

7 страници. Според документа персо-
налът трябва да носи маски през целия 
работен ден, да си мие ръцете през 30 
минути и след всяко пипане на моби-
лен телефон, пушене, смяна на задачи-
те и др. Собствениците на заведения ще 
трябва да мерят температурата на слу-
жителите и да проверяват за симптоми 
на COVID-19.

Българите изглеждат зажаднели да 
се върнат в заведенията след повече от 
два месеца по домовете.

„Пишат ни постоянно на месинджър, 
обаждат се, има голям интерес кога от-
варяме. Явно на хората им омръзна да 
си стоят вкъщи“, казва Малина Грозда-
нова, управител на „Авеню BG“. Тяхна-
та градина също е готова да посрещне 
клиентите си след освежаване. „Нареди-
ли сме масите според изискванията. Ще 
се намали леко капацитетът. Но

очакваме 
много проверки

дали се спазват изискванията“, катего-
рична е Грозданова. От „Авеню BG“ ще 

посрещнат клиентите си с нов шеф и 
меню. Акцент в него са много рибни спе-
циалитети и морски дарове и филе ми-
ньон. За забавления като DJ и певици 
обаче ще трябва да почакаме - Грозда-
нова казва, че това ще е възможно едва 
когато щатът обяви влизането в четвър-
тата фаза.

Клиентите ще видят и някои по-висо-
ки цени в заведенията, след като месото 
поскъпна почти двойно заради епиде-
мията, която затвори много производи-
тели.

Въпреки възможността да отворят, за 
много от ресторантите ще бъде трудно 
да издържат финансово с новите огра-
ничения, ако те не отпаднат скоро. От 
щата казват, че са раздали над 14 мили-
она долара в грантове от средно по $20 
000 на 699 ресторанта, барове и хотели 
в 270 града на Илинойс. В този списък 
обаче не попада нито едно българско 
заведение.

Ресторантите, които са в границите 
на град Чикаго, обаче няма да отварят 
в петък, обяви кметът Лори Лайтфут. Тя 
предвижда това да стане съвсем скоро, 
след като градските власти са готови с 
някои промени като отваряне на трото-
арите за повече маси, превръщането на 
някои улици в пешеходни зони и промя-
на в транспортната схема на града.

На 29 май, петък, ще отворят и всич-
ки щатски паркове и ще бъдат възстано-

вени всич-
ки дейности 
навън, които 
са за до 10 души, 
включително изли-
зането с лодки и къмпин-
гуването. Ще бъдат отворени открити и 
закрити тенис кортове и голф игрища с 
до четирима играчи.

Фризьорските, козметичните и тату 
салоните, както и масажните студиа 
също могат да работят от петък. „Ня-
маме търпение да посрещнем отново 
нашите клиенти - ние затворихме на 
16 март“, казва собственичката на NK 
Beauty Salon Наталия Калева. Те ще спаз-
ват всички изисквания и ще мерят тем-
пературата на персонала и всеки кли-
ент. „Салонът ни е голям, има повече от 6 
фута разстояние между работните мес-
та“, казва Калева - Ще ползваме индиви-
дуална пелерина за всеки клиент и мас-
ки за персонала“.

От NK Beauty Salon казаха, че няма да 
добавят допълнителна такса заради до-
пълнителните мерки за дезинфекцира-
не. „Ние правихме тези неща и преди 
епидемията, това са стандартни изиск-
вания“, казва Калева.

Не такъв късмет обаче ще има соб-
ственикът на Custom Hair Loungе в 
Линкълн парк Невена Желева-Невси. 
Салонът й се намира в границите на Чи-
каго-град. А тя самата е още в България. 

„Имам купени билети за полети, които 
постоянно ги отменят, и чакам да мога 
да се прибера, когато има полети за Чи-
каго“, казва Невси.

Но тя и екипът й са използвали време-
то на карантината за ремон и сега той е 
по-лесен за чистене и дезинфекциране. 
„Мисля, че сме готови за деня, в който 
ни разрешат да отворим“, казва Невси. 
Това трябва да се случи в първите дни 
на юни, според думите на кмета Лайтфут.

От салона са предвидили екстра мер-
ки. „Всеки чифт инструменти ще са инди-
видуални - все едно си на зъболекар, ще 
се отваря пакет пред очите на всеки кли-

ент“, казва Невси.
„Взели сме специални UV 
лампи, които да убиват ви-

руса във въздуха, както и 
климазон - машини, кои-

то сушат косата без се-
шоар, за да се ограни-
чи разпръскването на 
вируса“, обясни Нев-
си. Но ще се откажат 
от някои екстри на 

луксозния им салон - 
няма да могат да пред-

лагат кафе, вино и напит-
ки на клиентите си, докато 

чакат. Всъщност клиентите 
им няма да могат да чакат въ-

тре. „Имаме 13 фризьори, които ще 
трябва да бъдат разделени на различни 
смени, за да няма препълване на сало-
на извън изискванията на властите“, каз-
ва Невси.

Салонът обаче

ще въведе на 
т.нар. COVID-charge,

която ще е между 5 и 10 долара на про-
цедура, която да покрие допълнител-
ните разходи по изискванията на щата. 
Много бизнеси обявиха, че ще добавят 
такава такса към цените си.

А в условията на карантина Custom 
Hair Lounge отвори и уеб магазин. „Дос-
тавяме на нашите клиенти продуктите, 
които са свикнали да ползват в салона. 
Това беше много полезно в условията на 
карантина, когато всеки беше принуден 
да се грижи сам за косата си.“

„Хората нямат търпение да си напра-
вят косите в салон. Това ще допринесе 
на самочувствието им и на всички нас да 
се чувстваме по-добре“, смята Наталия 
Калева от NK Beauty Salon.

Наталия Калева дезинфекцира своя салон за красота NK Beauty Salon, преди да посрещне първите клиенти от над 2 месеца.

Масите на ресторант „Балканика“ са наредени през 6 фута и са готови за отварянето в петък.

Изискванията на Илинойс за всеки 
бизнес може да намерите тук >>

https://www2.illinois.gov/dceo/pages/restoreILP3.aspx
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О
чаква се заради коронави-
руса администрацията на 
президента Тръмп да въ-
веде ограничения за по-
пулярни програми, които 

позволяват на международните студен-
ти и младите чужди специалисти да ра-
ботят в САЩ.

Програмата за работен стаж или 
Optional Practice Training (OPT) позво-
лява на чужденци със студентски визи 
категория F да работят в американска 
компания за срок до три години след за-
вършване на образованието си в зави-
симост от тяхната област на обучение. 
През 2019 г. правителството е получило 
рекордните 220 000 молби за OPT, со-
чат данни на службата за гражданство и 
имиграция.

Тръмп разглежда всички възможнос-
ти за ограничения по програмата, след 
като наскоро републиканци в Конгре-
са настояха той да спре както нея, така 
и програмата за издаване на визи за ви-
сококвалифицирани работници от чуж-
бина. Искането им е за забрана за една 
година или докато нивото на безработи-
цата, която достигна почти 15%, се вър-
не на нормалното ниво отпреди криза-
та с коронавируса. Тогава само около 
3% от работещото население беше без 
работа, показват данни от агенцията по 
труда.

„Като се има предвид

крайната липса на 
свободни работни места

за тукашните работници, тъй като час-
ти от нашата икономика започват да се 
отварят отново, не е признак на здрав 

разум да допускаме още гастарбайте-
ри, които да се състезават за работа при 
такава свита заетост“, казаха сенатори-
те републиканци Тед Круз, Том Котън и 
Чък Грасли. На 7 май пък сенатор Джош 
Хоули изпрати писмо със същия призив 
до Белия дом.

По програмата за висококвалифици-
рани работници от чужбина американ-
ското правителство отпуска повече от 
85 000 H-1B визи, включително над 1000 
за работници в технологичните гиган-
ти като Google и Amazon. Търсенето на 
тези визи постоянно изпреварва пред-
лагането.

Цялостното прекратяване на програ-
мите ОРТ и H-1B би създало несигур-
ност за работодателите. Те ще са изпра-
вени пред значителна дупка в методите 
за набиране на персонал. Експерти каз-
ват, че е по-добре правилата за програ-
мите да се променят така, че да не се 
позволява на чуждестранните работни-
ци да изместват местните кандидати и 
да не се стига до пълно спиране.

Ако Тръмп реши да спре двете про-
грами, това ще попречи на студентите, 
които в по-голямата си част нямат други 
възможности да преследват кариера в 
САЩ. Американските университети, из-
следователските институции и бизнес 
общността, които разчитат на тези про-
грами,

лобират срещу 
предложението

но не е ясно дали Белият дом ще се съо-
брази с техните опасения.

Предстоящите ограничения ще са 
временни, казват от своя страна запоз-
нати. Те ще са предназначени да помог-
нат на висшистите от Америка, които 
търсят работа в условията на икономи-
ческия спад заради пандемията.

Тръмп нареди на администрацията да 
публикува междуведомствен доклад за 
визите H-1B, който трябваше да бъде го-
тов в петък и който може би щеше да оп-
равдае спирането им.

Още в кампанията си за президент 

през 2016 г. Тръмп се обяви против про-
грамата H-1B, която според него потис-
ка американските заплати и заетост и 
дава възможност за злоупотреби. „Те 
ще отидат в Харвард, ще отидат в Стан-
форд, ще отидат в Уортън, щом свършат, 
ще бъдат изпратени обратно“, каза той 
за международните студенти. „Те искат 
да останат в тази страна, те искат да ос-
танат тук отчаяно, но няма да могат да 
го направят“, допълни той.

След като влезе в длъжност, Тръмп се 
застъпи за създаването на имиграцион-
на система, основана на заслугите, коя-
то да благоприятства същия тип ими-
гранти, които в момента се възползват 
от програмите H-1B и OPT - тези с ценни 
умения и висшистите.

През април 2017 г. президентът под-
писа указ „Купувайте американски сто-
ки и наемайте американци“, който уве-
личи проверките на кандидатите за 
H-1B и доведе до скок на отказите. Впо-
следствие (юли 2017 г.) имиграционна-
та служба издаде два меморандума – за 
стандартите за отказ за такива визи и 
за стандартите за искане на доказател-
ства, което направи издаването на визи 
за квалифицирани експерти още по-
трудно.

Програмите H-1B и OPT са

тръбопроводи за 
чуждестранни таланти

особено в областта на компютърните 
науки, инженерството, образованието и 
медицината. Те също така вливат много 
пари в американската икономика. Про-
цесът на кандидатстване за H-1B визи е 
скъп и струва около 10 000 щатски до-
лара на работник, обикновено запла-
щан от работодател. Чуждестранните 
студенти пък генерират годишен при-
ход от 39 милиарда долара.

Програмите имат своите недостатъ-
ци, но спирането им вероятно няма да 
помогне на по-голямата част от търсе-
щите работа американци по време на 
тази криза.

Тръмп спира програмите за стаж 
на международните студенти?

XПрезидентът планира да прекрати и издаването H-1B 
визи, според запознати мерките са само за година

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Снимкa: Pixabay

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Б
ългарски учен от Питсбърг е 
начело на екип, направил обе-
щаваща разработка за борба 
с коронавируса. Димитър Ди-
митров е ръководител на гру-

па от специалисти, които са в напреднал 
етап от намирането на терапия с анти-
тела за лечение на Covid-19.

Учените са успели за рекордно крат-
ко време от 6 дни да изолират антитяло, 
което може да блокира Covid-19.

Димитър Димитров е завършил Со-
фийския университет с дисертация по 
химия, след което защитава докторска 
дисертация по биология в БАН, където е 
бил старши научен сътрудник. От 1990-а 
работи като старши изследовател в На-
ционалните институти по здравеопазва-
не в САЩ.

През 2017-а основава Център по те-
рапевтични антитела в Университета в 
Питсбърг, чийто директор е в момента и 
където работи като професор по меди-
цина.

Заедно с друг професор, Джон Ме-
лорс, българинът основава и компания 
за разработване на антитела срещу ви-
руси и рак.

Публикувал е повече 
от 400 научни статии

цитирани повече от 26 000 пъти, при-
тежава и повече от 100 патента. Анти-
тела, разработени от неговата група, се 
използват срещу някои форми на лев-
кемия, както и за профилактика срещу 
Хендра.

Сега Димитров смята, че терапиите с 
антитела за борба с коронавируса имат 
много голям потенциал. „Те могат да бъ-
дат ефективни както за предпазване от 
вируса, така и за третиране на вече за-
болели хора“, каза той пред Economy.
bg. Българският учен обясни, че тези 
антитела се създават в лабораторни ус-
ловия. Това става, като гените на мили-
арди антитела се изолират от хора и се 
свързват с бактериофаги (вируси по бак-
терии). „След това с едно пресяване на 
тези, които се свързват с вируса, се из-

олират най-здраво свързващите се. Те 
се изследват как неутрализират вируса 
и ако са добри и не предизвикват неже-
лани ефекти в животни, се одобряват за 
клинични изследвания с хора“, разказа 
българинът.

Той обясни и че антителата могат да 
действат по различни механизми, но 
един от най-ефективните е да блокират 
свързването на вируса с неговия рецеп-
тор.

„Антителата създават пасивен имуни-
тет, така че той е временен – няколко ме-
сеца, от един до четири, в зависимост от 
антитялото. За този период е необходи-
ма една инжекция, съдържаща около 1 
грам антитяло“, разкри още проф. Дими-
тров. Според него терапията ще е ефек-
тивна и при мутация на Covid-19. При 
всички положения вероятността за ус-
пех се увеличава, ако се използват две 
или повече антитела едновременно.

Българинът отказва да даде подроб-
ности за това до какъв момент е стигна-
ла разработката на екипа му, но е кате-
горичен, че тя е в доста напреднал етап. 
Той не се наема да предскаже и кога оч-
аква терапията да получи одобрение, 
защото за да стане това, трябва да за-

вършат клиничните опити, а те не са за-
почнали за нито едно от антителата.

На този етап не може да се прогнози-
ра и каква ще е цената на евентуално-
то одобрено като лекарство антитяло. 
„Не мога да предскажа, защото е много 
сложно, но във всички случаи вероятно

ще струва доста по-скъпо 
от хапчета

направени от малки органични молеку-
ли, или ваксините“, каза проф. Димитров.

Той е категоричен, че заедно с вакси-
ните, лечението с антитела е най-обеща-
ващото средство срещу коронавируса 
на този етап. „Предимството в сравнение 
с ваксините е, че антителата са ефектив-
ни и при хора, които не могат да израбо-
тят имунитет чрез ваксини“, обясни уче-
ният.

А защо някои хора дори не усещат, 
че са се заразили с новия коронавирус, 
а при други той води до фатален край? 
Отговорът на професора: Добри гени и 
здравословен начин на живот водят до 
ефективен имунен отговор, който може 
да елиминира вируса, преди да е ин-
фектирал много клетки. Освен това една 
добра имунна система може да не реаги-

ра прекалено много, така че да предиз-
вика странични реакции. Може да има 
и други причини, например рецепторът 
да не е експресиран много, но в крайна 
сметка това е пак въпрос на гени“.

А иначе в Питсбърг, където проф. Ди-
митров живее, ситуацията постепенно 
се подобрява и вече се обсъжда връща-
не към нормален живот, но с мерки за 
безопасност. По улиците могат да се ви-
дят хора с маски и хора без маски. Но-
вите случаи намаляват. За себе си бъл-
гаринът казва, че работи по-ефективно 
вкъщи, защото не губи време за пътува-
не и паркиране.

А кога прогнозира, че ще се върнем 
към нормалния живот? „Предполагам, 
че никой не може точно да отговори на 
този въпрос, зависи от много фактори. 
Безспорно обаче е, че за разлика от ня-
кои други болести - например рак, това 
е временно заболяване - за няколко сед-
мици, и ако се въведе ефективна система 
за предотвратяване на нови инфекции, 
включително чрез антитела, то може да 
бъде ликвидирано. Аз съм оптимист и се 
надявам наесен да мога да пътувам отно-
во до България и да кажа лично на моята 
майка: „Честит 90-ти рожден ден!“.

Българин от Питсбърг зад 
обещаващо лечение срещу Covid-19
XПроф. Димитър Димитров е оптимист и вярва, че вирусът може да бъде ликвидиран

Снимки: Economy.bg, Pixabay

https://cabinetleader.com/
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НИКОЛЕТА АТАНАСОВА
 Deutsche Welle

„На последното ми дежур-
ство имах 18 пациенти. 
Един от тях беше млад 
и изглеждаше напъл-
но възстановен. Няма-

ше проблеми с дишането, цяла седмица 
тестовете му бяха отрицателни. Готвех 
се да го изпиша, когато изведнъж вди-
гна температура и го втресе. Оказа се, 
че всъщност не е излекуван или виру-
сът го повтаря. Не можем да разберем.“

Това ни разказва български лекар, 
пожелал анонимност, който работи във 
Филаделфия. Д-р Б. има специалности 
по детска кардиология, вътрешни боле-
сти и палиативна медицина. В болница-
та във Филаделфия, където работи, не е 
имало голям пик като този в Ню Йорк. 
Защото, казва медикът, Ню Йорк е бил 
„опитното зайче“, дало уроци за греш-
ките при лечението на COVID-19.

„Много колеги в Ню Йорк в начало-
то сбъркаха, като интубираха болните 
само защото сатурацията им е 80%. По-
сле не можеха да ги откачат от апарата 
седмици наред, което срина здравна-
та система там. Да, лабораторните по-
казатели са важни, но за всеки пациент 
трябва да решаваш предимно на базата 
на клиничната картина, която разгръ-
ща. Ако някой започне да диша 40 пъти 
в минута като новородено и не го на-
блюдаваш, може да се измори да диша 
и да спре. Затова сме постоянно до тях.

Ние лекуваме хора, 
а не рентгенови снимки

и лабораторни показатели“, обяснява 
лекарят. И добавя: „Едно от най-важните 
познания по време на битката срещу ви-
руса е познанието за себе си - колко не-
организирани сме като страна и колко 
дълбоки са противоречията помежду 
ни. Особено с хората от вътрешността 
на страната, които бяха против затваря-
нето на държавата и фанатично вярват, 
че няма нужда от предпазни мерки. Но 
най-фанатичната вяра е вярата на онези 
с най-ограничени познания“.

Д-р Б. не пести критики и по адрес на 
президента Доналд Тръмп. „Той играе 
ключова роля за разделенията в стра-
ната, като подбужда хората да протес-
тират, но само в щати, в които губерна-
торите са демократи. Наскоро Тръмп 
и неговият щаб за борба срещу виру-
са излязоха с конкретни критерии за 
това в кои щати ограниченията може да 
паднат. Към момента тези критерии не 
бяха изпълнени от Минесота, Мичиган и 
Джорджия. Само няколко часа по-късно 
Тръмп написа на своите последователи 
в Туитър „Освободете Мичиган, освобо-
дете Минесота“, които са щати с губер-
натори демократи. Но не каза същото 
за Джорджия, където губернаторът е 
републиканец. В тези два щата започна-
ха протести и най-страшно стана, когато 
пред Сената в Мичиган се появиха въ-
оръжени хора с джипове, които искаха 
да освобождават щата от губернатора 

демократ. Абсолютно ненормална ра-
бота. Тези хора се наричат републикан-
ци, но аз дълбоко се съмнявам, че имат 
нещо общо с ценностите на Републи-
канската партия. Да не говорим за оно-
ва изказване за дезинфектантите. Теле-
фоните в спешното отделение прегряха 
от обаждания на хора, пили или питащи 
дали да пият дезинфектанти. Щеше да е 
комедия, ако не беше трагедия. А още 
по-нагло беше, когато Тръмп тръгна без 
маска по болниците и по заводите, кои-
то правят респиратори. И най-демон-
стративно обяви, че го тествали по два 
пъти на ден и затова нямало да зара-
зи околните. Това беше ужасно грозен 
пример. Хората имат огромна нужда от 
тестове, в нашата болница изобщо не ни 
тестват, защото не разполагаме с доста-
тъчно тестове. Няма такъв човек като 
Тръмп. Без всякаква милост е. Без със-
традание. Без съчувствие към хората.“

„Има голяма вероятност 
от втора вълна наесен“

Д-р Б. разказва и за този момент: „В 
мига, в който учените осъзнаха, че не 
могат да очакват подкрепа от правител-
ството, те започнаха да разчитат на себе 
си. Така изведнъж се разкриха нови 
възможности. Бързо започна производ-
ството на опростени, евтини респирато-
ри, които струваха 20 пъти по-малко от 
другите. В критичните моменти това се 
оказа решаващо.“

Д-р Б. е наясно, че икономиката тряб-
ва отново да заработи, но това, според 
него, трябва да става много предпазли-
во. „Ще ни се наложи още дълго да се 
придържаме към уроците, които научи-
хме досега - да спазваме дистанция, да 
ходим с маски. Само така можем да си 
„купим“ време за намиране на лекар-
ство или ваксина. Още повече, че има 
голяма вероятност от втора вълна на 
вируса наесен“, предупреждава меди-
кът.

Български лекар във Филаделфия: Щеше 
да е комедия, ако не беше трагедия
XСпоред доктора Тръмп се показал като безмилостен и несъстрадателен човек

Снимки: БТА

https://emarkov.kw.com/
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Здравей, Ангел! Следя статиите 
ти и също така се интересувам 
активно от инвестиционния кли-

мат в момента, защото смятам, че 
създалата се ситуация в икономиката 
дава възможност за добър инвести-

ционен растеж в следващите някол-
ко години. Като твое наблюдение, би 
ли ме посъветвал кои видове инвести-
ции да избегна и върху кои да наблегна 

в този момент с цел печалба в следва-
щите 12, 24, 36 месеца?

Здравейте и ви благодаря за въпро-
са! Както много други въпроси, върху 
които говорим често в последно вре-
ме, така и този въпрос е сравнително 
често задаван под една или друга фор-
ма.

Преди да отговоря конкретно, бих 
искал да подчертая хоризонта, който 
задавате от „12, 24 или 36 месеца“, кое-
то на мен ми прилича повече на спе-
кулиране, а не толкова инвестиране в 
класическия смисъл на думата. Както 
съм казвал и преди, в това няма нищо 
лошо, просто трябва да сте внимател-
ни, защото спекулирането води със 
себе си по-големи рискове върху ин-
вестирания капитал и възможността 
част от него да бъде загубен безвъз-
вратно.

Имайки предвид това, нека отгово-
ря конкретно на вашия въпрос според 
моите наблюдения.

В този момент на високи амплитуди 
на пазарите, аз съветвам моите клиен-
ти да стоят настрана от фондове с го-
лямо участие на малки и средно голе-
ми американски и световни компании, 
както и фондове съсредоточени ос-
новно в акции на международни ком-
пании.

Малките и средните компании по 
цял свят, включително и в Америка, се 
очаква

да понесат най-големите 
загуби

и някои от тях дори да фалират. Излиш-
но е да казвам отново, че е много по-
добре за повечето инвеститори да се 
ориентират към фондове, вместо ин-
дивидуални акции на компании, защо-
то съм го казвал много пъти и не искам 
да го повтарям постоянно, но това е ва-
жно условие, особено в този момент на 
икономическа суматоха в световен ма-
щаб.

Нека да поясним, че тази ситуация се 
създаде не поради икономически про-
блеми. Тази ситуация се създаде пора-
ди политически и медицински натиск 

за затваряне на икономиките по целия 
свят и това доведе до буквалното сто-
пиране на голяма част от икономиче-
ските процеси. Спадът на световните 
индекси от близо 30% през март не бе 
случаен и няма нищо учудващо в него, 
защото икономиката бе принудена да 
спре в голяма част от своя капацитет. 
„Защо?“ и „Как?“ са други въпроси, на 
които не съм компетентен да отговоря, 
аз просто отчитам фактите.

Няма как при една такава ситуация в 
глобален мащаб да наблюдаваме нещо 
по-различно от един масивен срив на 
стоковите пазари. Разбира се, както 
всичко в живота, това е едно времен-
но явление, което за кратко време ни 
даде шанс да закупим повече акции на 
сериозно намалени цени, защото през 
април видяхме скок от над 15%. Но в 
никакъв случай все още

не сме там, откъдето 
паднахме

защото математически при един спад 
от 30% на нас ни трябва растеж от 43% 
да се върнем на началната точка пре-
ди спада, която бе най-висока в среда-
та на февруари. Това прави и момента 
много добър за инвестиране, както и 
вие подчертахте във въпроса си. Сега 
сме свидетели на една пролетна раз-
продажба от около 15-20% на акции и 
фондове, които са под най-високата си 
пазарна стойност, и ако съдим по исто-
рията до момента, тази най-висока па-
зарна стойност ще бъде подобрена и 
повишена в даден етап - 6 месеца, 12 
месеца, 18 месеца, само един Господ 
знае точно кога?

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на финан-
совата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

Продължава в следващия брой!

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Кои инвестиции да избягваме 
в момента (Част I)

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

http://restaurantmehanata.com/
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin.dimitrov@bg-voice.com

Р
ентакар компаниите са едни 
от големите губещи от светов-
ната пандемия, породена от 
коронавируса. И няма как ина-
че да е, след като пътуващите 

хора останаха затворени вкъщи, а лети-
щата се превърнаха в своеобразни гра-
дове призраци.

В петък Hertz, която обслужва Dollar 
and Thrifty агенциите, обяви фалит. Вед-
нага се появиха очаквания сред експер-
тите в бранша компанията да продаде 
голямо количество от колите, които из-
ползва. И това би трябвало да доведе до 
много изгодни оферти и сделки за купу-
вачите на коли, прогнозират анализато-
рите.

Големи намаления
Дори и когато нямаше криза, купу-

вачите често можеха да намерят до-
бри предложения за използвани авто-
мобили при едни от големите рентакар 
агенции, в това число Hertz, Avis или 
Enterprise. Фирмите за коли под наем 
обикновено продават автомобилите си 
след година или две ползване. Напри-
мер Enterprise, която обслужва Alamo и 
National, продава милиони използвани 
коли годишно в световен мащаб, според 
говорител на компанията. Те често пра-
вят това онлайн със съществени нама-
ления на други продавачи на употребя-
вани автомобили.

Пример за подобна изгодна сделка е 
Иван Дръри, анализатор на автомобил-
ната индустрия в Edmunds, компания за 
продажба на нови и стари автомобили. 
Преди година той купил използван Ford 
Fusion Hybrid от 2018 от Avis. Той предва-
рително бил направил анализ на цени-
те на използваните автомобили от 2017 
година заради работата си и с изненада 
установил, че компаниите за рентакар 
продавали използваните си автомобили 
на много по-ниски цени от компаниите, 
които продавали употребявани коли. В 
зависимост от различните модели и тех-
ните специфики, купуването на автомо-
бил от рентакар фирма в сравнение с 

продавач на коли на старо, може да из-
лезе по-изгодно с от 5 до 15 на сто.

Възползвайте се 
от пробните периоди

Повечето от основните рентакар ком-
пании като Hertz, Enterprise, Alamo Avis, 
Budget и други, обявяват списък с упо-
требяваните си автомобили за продаж-
ба на техните сайтове. Купувачите могат 
да се възползват от много щедри усло-
вия, включително и тест драйв, за раз-
лика от ситуацията при традиционните 
продавачи на употребявани коли. Дръ-
ри например разказва, че е можел да 
вземе колата си за часове от рентакар 
компанията, преди да реши дали да я 
купи.

Hertz дори ще ви докарат колата за 
тест драйв до дома ви, ако живеете до 
75 мили (120 км) от техен рентакар офис.

Hertz имат и програма за наем пре-
ди покупка, която предлага изгодни ус-
ловия за тридневен наем за потенци-
ални купувачи. От Enterprise предлага 
седемдневен период за обратно изкупу-

ване на употребяваните им автомобили. 
През тази седмица колата може да бъде 
върната за същата цена, на която е купе-
на, минус 200 долара такса за възстано-
вяване, според сайта на компанията.

Но дали колата 
е в добро състояние

Купуването на употребявана кола от 
рентакар фирма изглежда притеснител-
но за някои хора, защото може да не е 
била ползвана внимателно и с грижа. И 
наистина не всички, които наемат авто-
мобили, се отнасят към тях внимателно 
като към собствени. Освен това колите 
под наем често са изминали повече ки-
лометри в сравнение с личните автомо-
били. От друга страна обаче, фирмите за 
коли под наем имат грижата да ги под-
държат в добро състояние, за да могат 
да запазят цената им по-дълго време и 
за да са сигурни, че клиентите им няма 
да имат проблем с тях.

Потенциалните купувачи със сигур-
ност би трябвало да се възползват от 
дългите периоди за изпробване, за да 

заведат колата на автомеханик и да са 
сигурни, че няма скрити проблеми, каз-
ва Джон Линков, редактор в списание 
Consumer Reports, пред CNN. Компани-
ите за коли под наем предлагат специ-
ални сертифицирани програми и пред-
лагат щателни проверки на автомобила, 
но въпреки това би било по-добре и 
един независим преглед, смята още 
Линков. Той препоръчва и да си купите 
употребяван автомобил от някоя от ос-
новните и по-големи фирми, отколкото 
от малки. Това е така, защото малките 
компании може да продават автомоби-
ли, които вече са били употребявани, 
когато са ги купили, обясни Линков.

Проверете възможностите 
за финансиране

Купувачите трябва да проверят и фи-
нансовите опции, преди да преминат 
към покупка. Фирмите за отдаване под 
наем често имат добри финансови пред-
ложения. Avis например предлага кре-
дит без първоначална вноска и без пла-
щане в първите 45 дни.

XУсловията им, особено в условията на пандемия, са много по-изгодни

Искате да купите употребявана кола? 
Проверете в рентакар фирмите

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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К
оронакризата ни научи на 
много нови неща, а се оказва 
и че е на път да създаде нови 
професии.

Хора, които сканират темпе-
ратура в Юта и Мериленд или проследя-
ват контакти в Сан Франциско, технолози 
по обеззаразяване в Маями - икономи-
ката след COVID-19 ще се нуждае от нови 
професии, разказва „Блумбърг“.

Заради пандемията, оставила мили-
они американци без работа, се появяват 
множество нови длъжности, свързани с 
безопасността на персонала и клиенти-
те. Те ще са още по-търсени, колкото по-
вече време минава без ваксина или ле-
чение.

Това няма да обърне тенденцията - 36 
млн. американци са останали без работа 
временно или постоянно заради криза-
та. Когато обаче част от тях се връщат в 
офиса, те ще видят колеги на длъжности, 
които бяха

невъобразими 
преди кризата

Почти всеки бранш търси хора, които 
да предотвратяват разпространението 
на вируса. Директорът на една от ком-
паниите, свързващи бизнеса с почасови 
работници, обяснява, че вижда търсене 
на позиции за следящи за спазване на 
социалната дистанция на строителните 
площадки или хора, които да следят кой 
влиза в домовете на възрастните. Друга 
категория са монтажниците в офиси.

Компании като „Амазон“ наемат и 
хора, които да правят лабораторни те-
стове на влизащи служители и посетите-

ли в помещенията им. в „Джей Пи Мор-
ган“ се търсят и оператори, които да се 
грижат копчетата в асансьорите да не се 
натискат от твърде много хора.

Не всички искат 
такава работа

Мерещите температурата вече са чес-
то срещано явление. Това например пра-
ви 67-годишният пенсиониран военен 
Марк Скофийлд в Юта за 20 долара на 
час в разпределителен център от 20 до 

4 ч. В Мериленд мониторингът на стро-
ителните площадки носи на служителка 
20 долара на час при 25 часа седмично - 
повече от заплатата на Симон Уилямс от 
неправителствена организация за хора с 
психични увреждания.

Проследяването на контакти може да 
ангажира 250 хил. американци - това е 
изчисление, частично базирано на съот-
ношението в Ухан, където започна пан-
демията (там 81 души отговаряха за про-
следяване на 100 хил. души).

Търговски обекти, които останаха от-
ворени по време на блокадата, вече са 
прехвърлили работници към дейности 
като изчистване на колички и наблюде-
ние дали се спазват мерките за социална 
дистанция.

Понякога обаче помощите за безра-
ботица, които получават засегнатите от 
пандемията, може да носят временно 
по-добри доходи от тези нови позиции, 
а и последните крият рискове - човек 
може да се зарази.

Новите професии: Проследяване 
на контакти, чистене на колички
XКомпании за набиране на почасови работници отчитат търсене на нови позиции

http://bg-voice.com/
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Б
езработицата в Америка про-
дължава да нараства. Повече 
от 38 милиона души са подали 
молба за помощи за безрабо-
тица, защото са останали без 

работа или защото часовете им са били 
намалени драстично.

Само за миналата седмица броят на 
новопостъпилите молби беше 2,4 мили-
она. „Само този брой е приблизително 
равен на населението на град Хюстън“, 
казва Марк Хамрик, старши икономиче-
ски анализатор за сайта Bankrate.

Повечето безработни обаче смятат, 
че положението им ще бъде временно 
и че скоро може да се върнат на рабо-
та. Много анализатори не споделят съ-
щия оптимизъм. И докато са в капана на 
безработицата, със или без помощи от 
държавата, много хора забравят за дру-
гите начини, по които могат да си помог-
нат с плащането на сметките, докато трае 
кризата. Ето някои съвети в тази насока:

Кредитни карти
Попитайте какви облекчение пред-

лагат банките, от които имате издаде-
на кредитна карта. Повечето от големи-
те финансови институции опрощават 
глобите за закъснели плащания и дори 
позволяват на клиентите да ги забавят. 
Можете да се обадите по телефона или 
да ползвате съответното приложение 
на банката. Ако предпочитате телефо-
нен разговор, въоръжете се с търпение. 
Възможно е да чакате на линия повече 
от обикновено. Ако сте картодържател 
отскоро или си откриете сметка сега, 
може да получите повече отстъпки в 

бонуси, отколкото беше обявено преди 
пандемията. Така че не се притеснявай-
те да говорите с банката си за условията 
по плащане на кредитните карти и всич-
ки облекчения, които може да ползвате.

Освен това в момента някои банки 
предлагат по-ниски лихви. Обмислете 
дали си струва да отворите нова кре-
дитна линия или да прехвърлите баланс 
от друга карта. Помощта, която полу-
чавате, зависи от вашата индивидуал-
на ситуация. Не забравяйте да поискате 
писмено становище, в което подробно 
се описват условията, на които ще се съ-
гласите.

Потребителски кредити
Въпреки че федералният резерв нама-

ли лихвения процент, може да се окаже, 
че в условията на пандемия ще получите 
заем по-трудно. Банките затягат стандар-
тите си за кредитиране, а това означава, 
че наличността на кредитите намалява. 
Все пак може да е възможно. Американ-
ската асоциация на банкерите поддържа 

редовно актуализиран списък на големи 
и малки банки и какво предлагат - от мо-
дификации на заема и плащания само за 
лихви до авансиране на нови кредитни 
линии на кредитоспособни кредитополу-
чатели. Проверете и какви са условията 
на онлайн кредиторите.

Студентски заеми
Студентите с федерални студентски за-

еми получиха облекчение под формата 
на спрени плащания и 0% лихва до месец 
октомври. Плащанията бяха спрени авто-
матично и много студенти не трябваше да 
правят нищо, за да се възползват от това. 
Друг държавен пакет стимули може да 
удължи тази пауза с още една година.

Скорошно дело обаче показва, че спи-
рането на плащанията на студентските за-
еми не протича гладко. Някои студенти са 
получили известие, че фактът, че не пла-
щат заема си, е докладван на кредитните 
бюра и така кредитният им рейтинг се е 
понижил. Проверете кредитния си рей-
тинг, за да видите дали плащанията ви 

се докладват на тези бюра, зa да предо-
твратите спад в кредитните точки, които 
имате. Ако имате частен студентски заем, 
проверете как може да ви помогне ком-
панията, която го обслужва/администри-
ра.

Заеми за кола
Повечето кредитори за автомобилни 

заеми предоставят обслужване на кли-
ентите по телефона. Ако имате нужда от 
помощ, първият ви най-добър ход е да 
се свържете с кредитора си възможно 
най-скоро, за да обсъдите възможност-
ите. Една от най-щедрите оферти е шест-
месечно освобождаване от плащания за 
собствениците на Hyundai и Genesis, кои-
то загубят работата си. Maserati опрощава 
закъснели глоби и глоби за недостатъч-
на наличност в разплащателната сметка. 
Сайтът Edmunds.com редовно актуализи-
ра списъка си с производители на коли и 
кредитори, които предлагат намаления 
или друга финансова помощ заради ко-
ронавируса.

Как да облекчите финансовото си 
положение по време на пандемията?

XПарите за безработица не са единственият начин

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Границата между САЩ и 
Канада остава затворена
Съединените щати, Мексико и Ка-

нада казаха, че ще удължат забра-
ната за преминаване през общите 

им граници по неоснователни причи-
ни с още 30 дни заради коронавируса. 
Ограниченията остават в сила до 22 юни. 
Това е важно решение, което ще гаран-
тира сигурността на хората в Канада и САЩ, каза канадският премиер Джъстин 
Трюдо. САЩ обявиха, че ще удължат и свързаните с пандемията правила, които 
им дават право на бързи депортации на мигранти, заловени на границите.

„Джонсън енд Джонсън“ 
спират бебешка пудра

Американската корпора-
ция „Джонсън енд Джонсън“ 
(Johnson&Johnson) обяви, че ще 

спре да продава съдържащата талк бе-
бешка пудра в САЩ и Канада. Конгло-
мератът в сферата на козметиката каза, 
че ще спре постепенно продажбите на 
продукта през идните месеци, но търго-

вците на дребно ще продължат да продават наличните си количества.
Срещу „Джонсън енд Джонсън“ са заведени над 16 000 дела, в които ищците 

твърдят, че съдържащите талк продукти, включително бебешката пудра, са им 
причинили рак.

Велосипедист почина  
след сблъсък с пешеходец
Велосипедист загина след сблъсък с 

пешеходец в неделя вечерта в Ил 
Бизар. 72-годишният мъж карал 

колелото си, когато се сблъскал с 21-го-
дишен пешеходец. „На пръв поглед ни-
кой няма вина, изглежда като обикно-
вен инцидент. Но падането е наранило 
тежко велосипедиста“, обясни говорите-
лят на полицията в Монреал. Пострадалият е бил в безсъзнание при пристигане 
на спешната помощ. Пешеходецът не е ранен, но е в шок. Жертвата е била добре 
екипирана и е носела предпазна каска. Районът на инцидента е предпочитан от 
велосипедистите, защото има малко пешеходци и те карат с висока скорост.

Covid-19 „почисти“ въздуха в 
големите градове на Канада

Повечето големи градове в Кана-
да отчитат впечатляващо подо-
брение на качеството на въздуха 

през последните два месеца, докато за-
ради пандемията трафикът по пътищата 
бе значително намален. Според експер-
тите по-чистият въздух, дори в продъл-
жение само на няколко седмици, може 
да намали броя на астматичните и сър-

дечните кризи. Именно хората, които страдат от подобни заболявания, са тези, 
които са най-често засегнати от коронавируса и които понасят по-тежко болес-
тта и често умират от нея.

Един загина, двама са ранени 
при пожар в Монреал
Мъж загина, а други двама души 

са ранени, след като пожар из-
бухна в жилищна сграда в Мон-

реал. Жертвата е 67-годишен мъж, кой-
то издъхнал в болница. От полицейската 
служба в Монреал съобщиха и че две 
жени, на 37 години и на 62 години, също 
са пострадали при пожара. Техните на-
ранявания обаче не са опасни за живота им. Пожарът е избухнал в 2,35 часа су-
тринта. Започнало е разследване на причините за избухване на огъня, тъй като 
точната причина за него все още не е открита.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В 
неделя, точно на 24 май, Цен-
търът на българската общ-
ност в столицата Вашингтон, 
който съществува вече 19 
години, за поредна година 

организира честване за Деня на бъл-
гарската просвета и култура. Този път 
заради коронавируса то беше онлайн.

„Тази година тържеството ни 

мина под знака на 
обединението на всички 
училища в района 

и надеждата, че заедно ще сме по-сил-
ни в нашата обща мисия да пазим и пре-
дадем на нашите деца по-добре българ-
ския дух, език и традиции“, казва Асен 
Асенов, председател на центъра. „Осо-
бено вълнуващо бе тържеството и пора-
ди обстоятелството, че то бе проведено 
онлайн поради ограниченията, свърза-
ни с вирусната пандемия“, допълва той.

Участваха ученици и учители от че-
тири неделни български училища от 
щатите Мериленд, Вирджиния и ок-
ръг Колумбия. В тези училища, заедно 
с прилежащите школи по театър, бъл-
гарска народна музика и танци, се учат 
над 200 ученика. Водещ на програмата 
бе Лили Славова.

„Ние от Българския образователен и 
културен център „Св. Климент Охрид-
ски“, гр. Вашингтон, 18 години с много 
всеотдайност и старание учим децата 
на български език, литература, исто-
рия, география на България

български празници, 
обичаи, песни

и народни танци“, казва Екатерина Бам-
балова, директор на училището при 
центъра. „Радваме се, че участвахме в 
тържеството“, прибавя тя.

Нина Банкова, директор на Българ-
ски Културен Център в Балтимор „Дора 
Габе“, е горда, че възпитаниците й са 
показали таланти в различни направ-
ления, включително стихотворения, 
песни, рисунки и танци. Центърът из-
ползва възможността да честити най-
светлия български празник на всички 
българи в Америка. Центърът „Дора 
Габе“ съществува от 5 години.

„В сърцето ни още звучи „Върви на-
роде, възродени!“, споделя Маруся Фи-
липова, директор на училище „Христо 
Ботев“ в гр. Вашингтон. „Обичайте бъл-
гарското слово както светите братя Ки-

рил и Методий ни завещаха. Подкре-
пяйте българските училища, защото 
„людете в бъдеще по делата ще ни по-
знаят“, добавя директорката.

„Поставени в условията на социална 
изолация, показахме, че можем да се 
забавляваме и празнуваме по българ-
ски, дори и виртуално“, категорична е 
Ирина Кушлева, зам.-директор на Бъл-
гарски образователен и културен цен-
тър „Зора“ в Ричмънд, Вирджиния.

Приветствено слово към всички 
участници и зрители на тържеството 
поднесе Н.П. Тихомир Стойчев, извън-
реден и пълномощен посланик на Ре-
публика България в САЩ. 

Специален поздрав звуча и от Бъл-
гарското музикално общество във Ва-
шингтон в лицето на Влад и Юри Попо-
ви и д-р Ралица Пъчева.

На тържеството бяха обявени годиш-
ните носители на

наградите на Центъра 
на българската общност

за 2020 г. Тази година това бяха Мегле-
на Любенова и ръководството и учи-
телите на Българския образователен 
и културен център „Зора“ в Ричмънд. 
Наградата се присъжда за техния при-
нос за запазването на българския език, 
култура и традиции сред българската 
общност.

Тържеството бе излъчено на живо по 
интернет. 

Запис може да намерите на YоuTube 
канала на Центъра на българската 
общност във Вашингтон (https://www.
youtube.com/bgccdc), както и на фейс-
бук страницата на центъра.

Българите от Вашингтон славиха 
буквите с онлайн тържество
XВ него се включиха над 200 ученика от училищата в столицата и района

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Ръководството на Центъра на българската общност, Ирена Тодорчева и Сани Сахаджич, Дияна и Росен Роеви, Симона и Асен Асенови, и Тихомир Стойчев, посланик 
на република България в САЩ, и съпругата му Любка Стойчева

Рисунка на Никола Чергаров, 1 клас, център „Зора“ в 
Ричмънд, Мериленд

Изпълнение на детска вокална група „Славейче“ при училище „Христо Ботев“, Вашингтон
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И 
тази година „Малко българ-
ско училище“ (МБУ) в Чи-
каго успя да проведе ма-
нифестация за празника на 
буквите, макар и в разли-

чен вариант заради епидемията от ко-
ронавируса и забраната за събиране на 
тълпи от хора. Този път манифестацията 
беше под формата на парад с коли, кои-
то преминаха тържествено по специал-
но набелязан маршрут в предградието 
с най-много българи. Обикновено мани-
фестациите на школото се провеждаха 
около сградата на училището с празнич-
на процесия, в която децата носят бъл-
гарското знаме и портрети на братята 
Кирил и Методий.

Празникът за учители, родители и 
деца всъщност започна още преди уи-
кенда, когато беше 24 май, тъй като 
„Малко българско училище“ навърши 10 
години - юбилей, който отбеляза с праз-
ничен онлайн концерт. „Припомнихме 

си най-хубавите моменти, а те не са мал-
ко“, каза Живка Петрова, директор на 
училището. „Продължаваме напред и се 
радваме на ентусиазма на децата

да се учат 
на български език

тук, отвъд Океана. Българският език е 
един от най-хубавите в света и трябва да 
го съхраняваме, независимо къде се на-
мираме“, допълни тя. 

В мотоманифестацията участваха 
само учители от МБУ, български бизне-
си и членовете на мотоклуб „Булдогс“ 
на Георги Стойнов. Шествието започна 
в 10.15 часа сутринта от църквата „Св. 
София“ в предградието Дес Плейнс, 
премина на изток по улица Оуктън и за-
върши при новата сграда на училище-
то.

В шествието се включиха около 20 
коли и около 60 мотора. В района на 
магазин „Малинчо“ в Дес Плейнс праз-
нуващите маршируваха за кратко, като 
спазваха всички санитарни изисквания. 
Най-радостното е, че българският език 
огласи чикагските улици. „Много бяхме 
горди, че химнът на Кирил и Методий 
звуча в различни изпълнения от една от 
колите в продължение на около 5 мили 
(близо 10 км)“, разказа Петрова.

За тези, които искаха да гледат шест-
вието, бяха предвидени 3 места с голе-
ми и удобни паркинги. На всички 3 мес-
та имаше доброволци, които раздаваха 
знаменца на присъстващите.

Мотоманифестация в Чикаго

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XБългарският език огласи улиците в града за празника на Кирил и Методий

За 24 май: 
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М
айката на Ружа Игнато-
ва също е участвала в 
престъпленията, за кои-
то дъщеря й е издирва-
на от правителствата на 

редица държави по света, включител-
но и САЩ. Това става ясно от поредни-
те свидетелства на брат й Константин, 
който доскоро бе в затвор в Ню Йорк. 
Преди два месеца той мистериозно бе 
изведен и вече не е зад решетките. Към 
момента местонахождението му не е 
публично известно. Предполага се, че 
е включен в Програмата за защита на 
свидетели. Това става, след като прави 
разкрития за цялата схема на финан-
совата пирамида OneCoin пред амери-
канските власти. От Ружа пък все още 
няма следи.

От показанията на Константин се 
разбира, че сестра му е използвала хо-
мосексуалната ориентация на един от 
най-близките си сътрудници. Въпрос-
ният служител е имал изключително 
важни функции в ръководството на 
финансовата пирамида, разказва „Бъл-
гария днес“. През неговото одобрение 
минавали едни от най-значимите про-
екти. Той бил и човекът, който получа-
вал правни становища за дейността 
на организацията на Ружа, която с го-
дините пуснала пипала в десетки стра-
ни в Европа, Азия, Африка, Северна и 
Южна Америка. На всички тези конти-
ненти били изградени

структури на финансовата 
организация

За да се случи това обаче, били нуж-
ни определени правни становища и ли-
цензии. Именно хомосексуалистът бил 
партньорът на Ружа, който ги уреж-
дал. Благодарение на негова връзка 
с адвокат от известна международна 
кантора била подсигурявана зелена 
светлина за действията на OneCoin. 
Юридическата фирма имала офиси по 
целия свят, което било изключително 
удобно за дейността на Ружа, която ра-
ботела с размах по света. „Тя спомена, 
че той е получил правно становище 

или лиценз със спане със служител на 
кантората“, казва Константин в обясне-
нията си.

В тях той разкрива още, че 

представители на кантората 
са идвали и в София 

Целта на посещението била да се из-
готви становище, което по-късно да 
бъде представено пред инвеститори-
те в пирамидата на Ружа като доказа-
телство, че вложените от тях пари ще 
бъдат завъртяни в печеливша схема. 
Представителите на адвокатската кан-
тора направили някои препоръки в со-
фийския офис, но в крайна сметка дали 
благословията си за OneCoin, обяснява 

Константин. От декември 2019 г. той се е 
срещал над 20 пъти с представители на 
правителството в САЩ, откъдето тръг-
на разследването на финансовата пи-
рамида на българката с немски паспорт 
Ружа Игнатова. По искане на прокура-
турата в САЩ тя е обявена за междуна-
родно издирване, за да бъде изправена 
пред съда заради измами с криптовалу-
та и пране на пари. Вече близо три го-
дини от Игнатова няма следа.

Брат й Константин внася известна 
яснота и около минаването в нелегал-
ност на Ружа, която се покрила заради 
недоволството и заплахите от измаме-
ни със стотици хиляди долари инвес-
титори. В показанията си задържаният 

на летището в Лос Анджелис през март 
2019 г. Игнатов признал, че е

излъгал, че има контакт 
със сестра си

Това станало доста време след като 
тя вече била в неизвестност. Пред кли-
ентите на OneCoin била поддържана 
легендата, че Ружа ръководи бизнеса. 
В показанията си по делото на замесе-
ния в схемата адвокат Марк Скот Кон-
стантин разкрива, че е предоставил на 
правителството информация „за прес-
тъпленията, които извърших, и всяка 
информация, която имах за OneCoin и 
свързаните с тях хора и престъпления-
та, които са извършени там.

Игнатов твърди, че те са извършени 
от членове на неговото семейство. Това 
са сестра му и майка му Веска, която иг-
рае важна роля в работата на OneCoin. 
Към нея на този етап не са повдигнати 
обвинения и тя е на свобода.

И майката на Ружа Игнатова 
замесена в криптосхемата й
XГейвръзка на приближен на криптокралицата помогнала на OneCoin

Константин Игнатов 

Ружа Игнатова 

Снимкa: „България днес“

Снимкa: Aрхив

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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5,5 млн. с Covid-19 в света, 
346 000 са починали

Над 5,5 милиона души са били за-
разени с новия коронавирус по 
света. Повече от 346 000 от тях са 

починали, сочат официални данни към 
7.40 ч. по Гринуич във вторник. От нача-
лото на пандемията са били регистрира-
ни поне 5 505 307 заразени. Този брой 
обаче не отразява истинския, тъй като 
много страни тестват хора само при не-
обходимост или при постъпване в болница, отбелязва Франс прес. Починалите 
заразени с коронавируса по света са най-малко 346 188.

СЗО спира тестовете  
с хидроксихлорохин

Световната здравна организация 
обяви, че временно е преуста-
новила клиничните изпитания 

с хидроксихлорохин при пациенти с 
COVID-19. Решението за преустановява-
не е взето като предпазна мярка. То пос-
ледва публикуването на изследване в 
медицинското издание „Лансет“, в което 
се казва, че е неефикасно и дори вред-

но използването на хлорохин и на неговите производни като хидроксихлорохин 
срещу COVID-19.

Рекордно малко случаи  
с Covid-19 в Германия
В Германия има само 272 нови слу-

чая за 24 часа, съобщава универ-
ситетът „Джонс Хопкинс". Базата 

данни към американското учебно заве-
дение обикновено добавя по-бързо да-
нните за новите заразени от германския 
институт „Роберт Кох“. Смъртните случаи 
за денонощие са 26 и общият им брой 
достига 8309 души. Две седмици смърт-
ните случаи остават под 100. По-рано „Роберт Кох“ съобщи, че коефициентът на 
репродукция на вируса (колко души заразява един човек) е спаднал до 0.83 вче-
ра от 0.94 ден по-рано.

Военен хеликоптер се разби  
в Чукотка, има жертви

Военен хеликоптер се е разбил на ле-
тището край град Анадир в Чукотка. 
По предварителна информация на 

борда е имало четирима души и всички са 
загинали. Местните власти са потвърди-
ли информацията за катастрофата.Според 
местни медии инцидентът е станал малко 
след излитането на машината. Хеликопте-
рът е паднал от 15 метра височина. Причи-
ните за катастрофата все още не са ясни и 

се разследват от местните власти.

Хиляди останаха без дом 
заради пожар в Делхи
Повече от хиляда колиби изгоряха в 

района Туглакабад в югоизточната 
част на Делхи в голям пожар. Огъ-

нят в бедняшкия квартал избухнал малко 
след полунощ, а към мястото на инциден-
та са изпратени 28 екипа с пожарникари. 
Около 4 часа сутринта пламъците са били 
овладяни, заяви говорител на противопо-
жарната служба в столицата. Той отбеляза, 
че пламъците са унищожили половината 
от бедните квартали в района. Гасенето на пожара е приключило към 8 часа. По-
жарникарите се опитват да установят причината за пожара.

WORLD ТЕЛЕГРАФ
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От КОВИД-19 в България са починали по-малко от 100 души, 
а и медицината вероятно ще се справи с епидемията. Друг „ви-
рус“ обаче изглежда неизтребим. България е държавата с най-
висока смъртност на пътя в ЕС: 96 загинали на 1 милион жители 
за 2017 г. Само за второто полугодие на 2019 г. по официални 
данни загиналите са 374 - или средно по около двама на ден.

Обществото настръхва от фрапантни случаи, като пътно-
транспортното убийство на Милен Цветков на Великден. Но 
дни по-късно, след разхлабването на мерките срещу корона-
вируса и премахването на КПП-тата, произшествията дори се 
увеличиха.

Живея до натоварен булевард в София, където в един къс 
участък ще преминете покрай парк, болница, кино, две учили-
ща, дом за стари хора, спирки на метрото и РПУ. Дори денем 
двайсетинагодишни младежи с по-стари от тях германски коли 
дрифтят върху „зебрата“ при зелена светлина за пешеходци-
те. Ако не знаете: дрифт е техника на шофиране, при която шо-
фьорът нарочно извежда автомобила извън контрол чрез „пре-
завиване“. Впрочем, неуспешните дрифтове оставят много и 
видими следи по ограничителните колчета. Нощем светофари-
те се превръщат в стартова светлина за „Бързи и яростни - Со-
фия“, а почти всеки мотоциклетист се чувства длъжен да изце-
ди двигателя си до дупка и с неистов вой… Полиция с радари 
и камери няма.

Според доклад на новата Държавна агенция „Безопасност на 
движението по пътищата“ най-честата причина за катастрофи 
и смърт през втората половина на 2019-та е неспазване на пра-
вилата. Най-много са загиналите при навлизане в насрещното 
движение или отнемане на предимство, а най-много пешехо-
дци - на пешеходна пътека или спирка.

Докладът установява, че по пътищата липсват мантинели, а 
част от наличните не отговарят на стандарта. Липсва или е из-
трита маркировката, а вместо боя „пластик“ се използва акрил-
на, която трае по-малко. На доста места вертикалната сигнали-
зация несъответства на пътната маркировка. Асфалтът също не 
е в добро състояние.

Според статистиката старите автомобили над 15-годишна 
възраст, които преобладават в България, вероятно са по-опас-
ни. Но бедността не може да бъде оправдание, защото около 15 
държави със сходни доходи на населението успяват да поддър-
жат много по-ниска смъртност на пътя.

Така можем да сведем основните причини до две: безотго-
ворни шофьори и безотговорни органи, които не поддържат 
пътищата, не контролират спазването на правилата и сякаш ня-
мат волята това положение да се промени.

В много страни има добри примери и мерки, които намаля-
ват смъртността и травматизма по пътищата, тъй че изобщо 
няма нужда да откриваме топлата вода. Приети са и редица 
международни документи, които задават необходимите стан-
дарти. България не покрива препоръките на СЗО за законода-
телство поне по два параметъра: в страната са прекалено ви-
соки както прагът за употреба на алкохол, така и разрешената 
скорост.

Като организация на ООН СЗО има разработено упътване, 
наречено Save Lives. На първо място там е „Контрол на скорост-
та“. Тази мярка предвижда да се модифицират пътищата така, 
че да се успокои трафикът с помощта на кръгови движения, 
„легнали полицаи“, „шикани“ и т.н. Натъквайки се на тези пре-
пятствия, уличните състезатели няма да могат да карат бързо, 
дори да искат. А ако средната скорост бъде намалена само с 
5%, това може да доведе до 30% по-малко фатални катастрофи. 
В противоречие с тази тенденция, както в София, така и в голя-
ма част от българските градове новите улични ремонти разши-
ряват улиците и скоростта реално се увеличава.

Общото между двата „вируса“ е, че се разпространяват зара-
ди липсата на лична и институционална отговорност, ако щете 
– и на „хигиена". Мерките срещу безотговорните шофьори и 
мерките срещу коронавируса масово се възприемат като огра-
ничаване на личната свобода. А свободата е преди всичко от-
говорност. Отговорност към собствения живот, към живота на 
близките и живота на всички в обществото.

ГЕОРГИ  
А. АНГЕЛОВ

„Вирусът“, който 
уби и Милен Цветков

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

„Премиерът Бойко Борисов 
се проявява като стихиен 
юрист.“

Така деканът на Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ проф. Даниел 
Вълчев коментира реакцията 

на премиера Бойко Борисов 
по повод прехвърлените му 

от Васил Божков акции на 
„Левски“

„Президентът на Северна 
Македония може свободно да 
мълчи на езика, който никой 
освен нас не признава, а на 
останалите езици може още 
по-гласно да мълчи, тъй като 
никой нито му иска, нито му 
приема мнението.“

Сръбският министър на 
отбраната Александър Вулин се 

обърна така към македонския 
президент Стево Пендаровски, 

който се обяви против „идеята 
за корекция на границите между 

Белград и Прищина“.

„Преди да донесат кафето, премиерът с 
неговия цветист начин на изказване каза: 
„Виж какво, Мангъров, ако бях жена - щях да 
ти пусна.“
Инфекционистът Атанас Мангъров се похвали 

пред bTV колко убедителен е бил по време на 
срещите си с Бойко Борисов

„Пеевски освен да прави дарения, аз не съм 
чул в последните месеци да се е занимавал 
с нещо.“

С тези думи премиерът Бойко Борисов 
отговори на въпрос дали Делян Пеевски 

дърпа конците в държавата, както обяви 
бизнесменът Васил Божков

„Бойко Борисов е наше национално рядко 
щастие.“

Това каза по адрес на премиера лидерът на 
гражданската платформа „Изправи се.БГ“ 

Мая Манолова

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


К
оронавирусът затвори тела-
та ни зад четири стени, но ду-
шите и мислите ни сякаш по-
летяха. Може би след време 
различни изследователи на 

поведенчески модели ще открият, че 
това е било времето, в което са родени 
най-много идеи на човек от населени-
ето и на минута от вечността. Мобилни 
приложения, онлайн концерти, рисун-
ки, книги, фотографии, инициативи в 
интернет, групи във Facebook.

По това време, в средата на април, е 
създадена и групата „Гледка през про-
зореца“. Идеята й е да спаси настрое-
нието и психиката ни по време на прес-
тоя вкъщи, като даде възможност на 
българи по целия свят да публикуват 
снимки през прозорците на домовете 
си. Подобно на групата „View from my 
window“, която има над 2 300 000 члено-
ве, версията на български език свързва 
хора от различни точки на света. Те сни-
мат и публикуват гледка с информация 
за мястото и уловения момент.

„Дневник“ се свърза с някои от бъл-
гарите, които живеят на необикновени 
места по света или са попаднали на ин-
тересни гледки в чужбина по време на 
световната карантина. Те потвърдиха, 
че снимките са правени от самите тях 
по време на ограничителните мерки за-
ради разпространяването на COVID-19. 
Ето разказите и снимките им, публику-
вани в интернет сайта на изданието:

Мария Попиванова - 
фотограф, Ню Йорк (САЩ)

Снимката направих в късния следо-
бед, малко преди залез. Гласях се да 
излизам от хотела, реших да погледна 
през прозореца, слънцето беше в т.нар. 
златен час преди залязване и светлина-
та беше невероятна! Реших да направя 
няколко кадъра и след като погледнах 
през обектива, видях, че стъклата на хо-
тела правят интересно отражение, виж-
да се в дясната част на снимката.

Споделих снимката в групата с мал-
ко носталгия: това е снимка от послед-

ното ми пътуване преди карантината. 
В Ню Йорк бях за 3 дни, иначе живея в 
Детройт.

Обичам да се прибирам в България, 
да снимам градски пейзажи, планински 
пътеки, стари къщи по пътя. Липсват ми 
гледки от миналото: често в мислите се 
връщам на гледката от прозореца на 
втория етаж на мястото, където съм из-
раснала. Виждах река Янтра - всеки ден, 
през всички сезони.

Нико Тодоров - софтуерен 
специалист, Корона (САЩ)

Снимката е от задния двор вкъщи в 
Корона, Калифорния. Тук сме от бли-
зо два месеца с моята (вече) годени-
ца Фабиен. Отседнахме в Корона, Ка-
лифорния, 1999 г., с бившата ми жена. 
Завършвахме магистратурите си по 
компютърни науки в „Корпус Кристи“, 
Тексас. Аз получих предложение за ра-
бота от Калифорния и се преместихме. 
След като се разведохме през 2006 г., 
имах късмета да си купя тази красива 
къща на търг по време на рецесията от 
2008 г.

Споделих снимката, защото всички 
сме заедно в тази нова ситуация. И не 
е лесно. Без да съм психолог, забеляз-
вам, че много хора изпитват нуждата да 
споделят или да изслушат някого, ко-
гото може би не познават. Споделени-
те снимки с коментарите са един малък 
опит за такъв мост.

От 2002 г. пиша софтуер за оценка на 
риск от природни бедствия за федерал-
ното правителство, като в момента уча 
и докторантура в областта на изкустве-
ния интелект.

Имах щастието да посетя през по-
следните няколко години Перу, Корея, 
Мексико, Италия, Испания, Острови-

те Кук, както и невероятния фестивал 
Burning Man. Все още искам да видя Ис-
ландия, Лапландия, Югоизточна Азия, 
Океания и Африка. Надявам се да не е 
само като гледка през прозореца на ек-
рана, а на живо.

Деяна Викторсон - художник, 
остров Пукет (Тайланд)

Снимката направих на последния ми 
ден на 55, на 1 май прибавям още една 
година. Направих снимката заради тъм-
ните облаци, които са чудесен фон, за 
да изпъкне жълтата къща на съседа. 
Дебнех няколко вида птици, които пеят 
много различно от това, на което сме 
свикнали в България.

Мъжът ми е швед. Живели сме на лод-
ка в Хонконг, в Холандия, в Швеция, в 
други страни поотделно. Когато ни се 
роди син, живеехме сезонно в Бълга-
рия, Швеция, Испания и Гърция - пак на 
лодка. Дойде време да се установим и 
аз предложих Тайланд, обичам Азия и 
тропиците. Вече 10 години живеем тук. 
На остров Пукет срещнах най-интерес-
ните хора.

Глория Бонева - има фирма 
за чистене, Инсбрук 
(провинция Тирол в Австрия)

Снимката направих на 9 май (дата-
та не е случайна - бел. ред.) от мястото, 
на което работех. Във фирмата, с която 
работя, дойде клиент: руснак, над осем-
десетгодишен. Шефът, също на повече 
от 80 години, излезе от офиса си, за да 
го поздрави на руски, и се прегърнаха. 
После разбрах, че и двамата са загуби-
ли бащите си във войната от двете стра-
ни на фронта.

Имам майсторско свидетелство и 
собствена фирма за чистене. Гордея се 

с нея вече 12 години! Хората никога не 
ми вярват, че за да получа това свиде-
телство, съм учила две години и съм се 
явявала на изпити. Също толкова труд-
ни, както в университета в Русе, където 
през 1987 г. завърших „Автоматизация 
на процесите в атомни електроцентра-
ли“.

В Австрия ме отведе безпаричието и 
липсата на добър бизнес климат през 
2002 година. Тирол се оказа любов от 
пръв поглед: природа, спорт, харесах 
хората. Не бих се върнала в България: 
след около 18 години извън нея се е 
променило мисленето ми. Не мога да 
приема хиляди неща. Аз вече съм ман-
талитетен емигрант.

Любимата ми гледка е от терасата на 
моя дом в Инсбрук, но все пак ми липс-
ва гледката от прозореца на едно ло-
вешко село, където отраснах.

Веселина Роккос - собственик 
на семеен хотел, остров 
Сирос (Гърция)

Снимката с котката е правена по вре-
ме на COVID-19. Туристи нямаме, хоте-
лите са затворени, както и движението 
към островите на корабите. Официал-
но би трябвало да отворим на 1 юни. 
Обичам да снимам котарака Зоро, кой-
то всъщност е свободно коте, но го хра-
ня и има къща до вратата, в която и спи.

Мястото, на което живея, е остров Си-
рос и е столицата на Цикладите. Това е 
невероятно красив остров, с богата ис-
тория и култура. Живея тук от 10 годи-
ни, съпругът ми е местен жител: така да 
се каже, съм любовен емигрант. Зара-
ди него дойдох от София, откъдето съм. 
Имаме семеен хотел. Обичам родината 
си много: липсва ми София, липсва ми 
гледката към Витоша от апартамента ми.

Наташа Гочева - 
Манчестър (Англия)

Живея на третия етаж, кухненският ми 
плот е пред прозореца, който гледа към 
редица от 6 къщички с малки дворчета 
отпред, и когато домакинствам, пред по-
гледа ми се разиграват различни житей-
ски сценки... На 4 април млада майка из-
веде малкото си дете в градинката пред 
дома им, за да поиграе на чист въздух. 
И може би, за да му е интересно или за 
да бъде добре „екипирано“ и предпазе-
но от „злото“, което върлува в света в мо-
мента, детето беше облечено в костюм 
на Спайдърмен и в ръце държеше играч-
ки с тези герои.

След известно време чувам радостни 
възгласи... поглеждам, по улицата два-
ма минувачи - мъж и жена. Мъжът беше 
в същия костюм - на Спайдърмен. Спря-
ха се, Спайдърмен се покачи на ниска-
та ограда и изнесе закачлива сценка на 
малкия си „събрат". Детето в първия мо-
мент се поизплаши, поотдръпна се, но 
после с интерес започна да общува с „го-
лемия герой“.

Бяха много мила картинка, излъчва-
ха доброта, радост и непринуденост. На-
блюдаващите отстрани, в това число и 
аз, се развеселихме, радостта ни обзе и 
стопли. На съседните прозорци се пока-
заха и други съседи, лицата им светеха 
от усмивки...

Надя Такач - Доха (Катар)
Снимката направих в Доха по време 

на карантината от балкона ни, на който 
прекарваме доста време, особено сега 
в карантината. За мен е любима глед-
ка, както и за моите приятели, за които 
е сигнал, че съм се прибрала в тукашно-
то „вкъщи". Това е т.нар. Перла на Катар. 

„Перлата“ е изкуствен остров, отвоюван 
от морето с много търпение и постоян-
ство.

Живеем тук от 13 години, съпругът 
ми е капитан в Qatar Airways. В момен-
та само той работи, аз съм в очакване на 
по-добри дни. Семейството ни на прак-
тика живее и на двете места и никога не 
сме си тръгвали от България завинаги. 
И все пак ни липсва зеленият силует на 
планината Витоша, която панорамно из-
пълва гледката от софийския ни прозо-
рец.

Боян Хаджиев - посланик, 
Астана (Казахстан)

Красотата на Астана ме провокира да 
направя тази снимка. Астана не е по-на-
селено място от София: добре планира-
но е и това е разбираемо, защото преди 
30 години левият бряг (на снимката) е 
бил просто гола степ. Липсва ми гледка-
та от прозореца в моя дом в София. Бих 
искал да видя гледката от всички „про-
зорци“ в групата и още много, но едва ли 
ще ми стигне целият живот.

Нора Михайлова - 
Аман (Йордания)

Снимката е направена по време на пя-
съчна буря в Аман на 24 април: гледка от 
прозореца на резиденцията. Зад затво-
рените пространства може да намери-
те вътрешна свобода - обичам фотогра-
фията, това е начин да изразя себе си. Аз 
съм съпруга на посланика на България 
в Йордания. Бих се върнала в България, 
защото тя е моята родина: там е всичко, 
за което съм мечтала.

Атанас Вълчанов - фотограф, 
Йоханесбург (Южна Африка)

Влюбен съм в градината си, защото 
всичко съм посадил лично. Дойдох на 
екскурзия и останах уж за малко, а мина-
ха 30 години! Бих се върнал в България, 
но не и с тези управници, особено ми-
нистър-председателят! Тук нищо не ми 
липсва като гледка: има планини и оке-
ани! Когато отида на планина, все едно 
съм си в България, а океанът е по-чист от 
нашето море.
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По време на COVID-19: 
Зад прозореца на 

българите по света
XСъздадена по време на изолацията, групата „Гледка през прозореца“ събра историите им в кадри

Снимка: Мария Попиванова Снимка: Глория Бонева 

Снимка: Нико Тодоров 

Снимка: Деяна Викторсон 

Снимка: Веселина Роккос Снимка: Атанас Вълчанов 

Снимка: Наташа Гочева 

Снимка: Надя Такач 

Снимка: Боян Хаджиев Снимка: Нора Михайлова 
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 в цифри

70-

е ръстът на приходите в сектора на видеоигрите в САЩ през април. За този период по-
требителите са похарчили рекордните 1,5 милиарда долара. За сравнение през април ми-
налата година похарчените средства за видеоигри били 846 милиона долара, става ясно от 
справката на сектора.

3,44 
промила измериха пловдивски 
полицаи в кръвта на спрян за 
проверка шофьор. 33-годишният 
мъж е от смолянското село Борино, 
а бил хванат да управлява „Рено"-то 
си на пловдивска улица. Мъжът е в 
ареста с полицейска заповед, а по 
случая е образувано бързо произ-
водство.

годишен въоръжен мъж от Мичиган бе арестуван заради плановете си да открадне 
хеликоптер на бреговата охрана на САЩ, за да „спаси“ пациенти с коронавирус от 
болница в Станиш. Джеси Макфадън имал намерение да спре тока в лечебното заведе-
ние, да вземе ключовете от линейките, а след това да отключи вратите и да „освободи“ па-
циентите.

73% 
е началната цена, обя-
вена за култовата ки-
тара на Принс „Blue 
angel". Наддаванията се 
организират от тръжната 
къща „Джулиънс окшънс“ 
на 19 и 20 юни. Китарата 
първоначално е била боя-
дисана в бяло, след това в ро-
зово, светлосиньо, жълто и на-
края тъмносиньо. Принс е свирил 
на нея при ключови гастроли в своя-
та кариера.

-
дисана в бяло, след това в ро-
зово, светлосиньо, жълто и на-
края тъмносиньо. Принс е свирил 
на нея при ключови гастроли в своя-

$500 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

Б
ългарската актриса Елица Бо-
нева влезе преди години в Хо-
ливуд и не спира успешно да 
се изкачва по звездната стъл-
ба на киното. И не само. Елица 

сбъдва мечтата на милиони хора по све-
та – да попаднеш в царството на най-го-
лемите, да застанеш до тях, да ги видиш, 
да говориш с тях и да се снимаш. И нещо 
повече – да работиш с много от тях.

Елица Бонева вече е част от актьори-
те в сериала „Специален отряд“. Тя играе 
мафиотка в култовата поредица и вижда 
от първо лице тъмната и светлата страна 
на актьорската професия.

„Реших да се занимавам с актьорско 
майсторство, докато бях във втората си 
година от обучението си в НАТФИЗ. Това 
е доста парадоксално. Аз се влюбих в ак-
тьорското майсторство от моите про-

фесори“, сподели наскоро Елица пред 
„Нова телевизия“.

Малко преди да завърши висшето си 
обучение в театралната академия, за нея 
като в приказка се отварят широко вра-
тите на актьорската професия. Тя е пока-
нена за участие

в хитовия български 
сериал „Под прикритие“

„В сериала попаднах чрез кастинг. Това 
беше около третата ми година в НАТФИЗ. 
Харесаха ме и ми дадоха възможност да 
си партнирам със Захари Бахаров, Деян 
Донков, Владо Пенев и да се уча от тях-
ното майсторство“, разказа още тя. Ели-
ца не крие, че е безкрайно благодарна 
на съдбата и на екипа за шанса, който й 
е даден да може да черпи вдъхновение и 
да попива професионализъм от едни от 
най-добрите актьори в България.

А освен в телевизията тя получава и 
роли в театъра още като студентка, кое-
то също помага за каляване на характе-
ра и за шлифоване на таланта й.

Но има неща, които колкото и да е бла-
госклонна съдбата към теб, не можеш 
да получиш в България. „Нещото, което 
може да получи един млад човек, особе-

но артист, в САЩ, но не и в България, са 
безкрайните възможности“, откровено 
заявява Елица.

И въпреки всичко тя не крие, че е труд-
но. Не всичко е блясък и красиви дрехи. 
Едно от нещата, от които тя е шокирана 
при отиването си в Холивуд, е, че някои 
от колегите й живеят в колите си, дока-
то сбъднат голямата си черта – да бъдат 
забелязани и избрани за роля във филм.

За „Специален отряд“ Елица казва, че 
прослушването било предизвикател-
ство, защото

получила сценария вечерта 
преди да трябва да се яви

Трябвало е да научи няколко страни-
ци с текст, за да реши какво ще направи 
с героинята.

След няколко седмици Ели разбира 
от своя агент, че получава ролята на Да-
ника, жена, замесена с мафиотския свят, 
която се занимава с трафик на малки мо-
мичета.

Филмът е бил предизвикателство и 
заради екшън сцените, в които млада-
та българка е трябвало да участва. Тя е 
безкрайно благодарна, че е била избра-
на за ролята, защото досега е играла 

само положителни героини. „Сега успя-
ха да видят в мен възможност да играя 
и отрицателен образ“, споделя Елица и 
е щастлива, че успява да се преобрази в 
различни характери.

В един от епизодите я чака и друга из-
ненада – тя си партнира с друга голяма 
българска звезда в Холивуд, участник в 
шоуто „Като две капки вода“ - Димитър 
Маринов.

Когато е разбрала, че друг българин 
ще има участие в сериала, била изключи-
телно щастлива да види името на Дими-
тър Маринов. С него се познават преди 
сериала. Преди близо две години Дими-
тър пристигнал от Сан Диего в Лос Ан-
джелис, за да се запознаят.

„Това беше едно прекрасно начало на 
едно... добро приятелство“, казва Елица.

А на всички млади хора по целия свят 
тя препоръчва да не спират да вярват, че 
могат да успеят, и да преследват докрай 
мечтите си.

Снимкa: noblink.bg

Снимкa: vbox

XБългарката успя да пробие в света на най-големите звезди в киното

Мафиотката на Холивуд: 
Елица Бонева в „Специален отряд“

Снимкa: noblink.bg

Снимкa: noblink.bg

Снимкa: noblink.bg
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„Тук, в Сингапур, е спокой-
но, добре сме с дъщеря ми 
и жена ми“, казва Мартин. 
Не изглежда да е притеснен 
от втората вълна на хиляди 

заразени и загинали от коронавирус в 
страната, която в средата на март се со-
чеше като чудо - само 200 заразени и 
почти без жертви. Мартин обяснява, че 
втората вълна е вследствие на многото 
работници от Бангладеш и други стра-
ни в общежития - евтина работна ръка, 
която страната внася. В някои помеще-
ния живеят повече от 10 души. Прави-
телството е обявило, че карантината се 
удължава до 1 юни. Ваканцията на уче-
ниците е преместена от юни през април. 
За чужденците се грижат като за местни 
хора, осигуряват им храна и ще ги фи-
нансират с процент от заплатите. Мест-
ните болни са все по-малко. „Минусът е, 
че не можем да спортуваме по двама, а 
само по един, нищо, че сме от едно се-
мейство“, казва Мартин. Като създател и 
преподавател в българското училище в 
Сингапур, Мартин Кърнолски води заня-
тията си онлайн, както всички училища 

в страната.
Преподавателската работа е само 

малка част от безброй неща, с които се 
занимава този човек оркестър. „Даже 
като се обърна назад и си спомня с как-
во ли не съм се захващал, се стряскам. 
Казвам си, всичко това не може да съм 
го правил аз“, смее се Мартин. Музикант, 
завършил ДМА „П. Владигеров“, магис-
тър по маркетинг в УНСС и доктор на те-
атралните науки с дисертация в НАТФИЗ, 
на 46 години той започва да учи

абсолютно нови 
за него материи

и да създава бизнес начинания от нов 
тип и съвсем от нула.

Откъде тази неизчерпаема енергия в 
него? „Син съм на баща ми и съм внук на 
дядо ми“, казва българинът пред „Труд“. 
Мартин Кърнол-
ски е трето поко-
ление академичен 
музикант. Дядо му 
Лазар Кърнолски 
е един от първите 
цугтромбонисти в 
България, свирил 
в гвардейския ду-
хов оркестър, На-
ционалната опе-
ра и Български 
национален цирк. 
Бащата Димитър 
Кърнолски е ком-
позитор, създал 
над 300 детски 
песни, оперети и 
мюзикъли.

Мартин е роден 
в София и на 5 го-
дини сяда на пиа-
ното, но не става 
пианист, защото „родителите му не успя-
ват да го научат как да учи, за да стане 
пианист“. Когато е на 11 години, родите-
лите се разделят, той остава при майка 
си, която не е музикант, и за няколко го-
дини прекъсва всякакви занимания с 
музика. Музикантският ген обаче „изби-
ва“ в него и когато е в VII клас, хваща ки-
тара, но установява, че тя не е неговият 
инструмент. В X клас се връща към пи-
аното, свири здраво и влиза в теоре-
тичния факултет на Консерваторията, в 
първия випуск по музикална педагоги-
ка. После обаче завършва магистратура 
по маркетинг в УНСС. „Защо маркетинг? 
Влязох в Консерваторията с две жела-
ния - или да уча композиция, или да ста-
на продуцент и мениджър на певци и 
музиканти. По това време в УНСС няма-
ше специалност мениджмънт, затова за-
писах маркетинг“, обяснява Мартин.

Как човекът оркестър стига до проек-
та на живота си - за сценично поведение 
на певци, по което защитава и докторан-
турата си в НАТФИЗ? „От 10 до 13-годи-

шен пях във вокалната група на баща 
ми, където запълвах всички дупки - раз-
казва Мартин. - От малък още, от баща 
ми, знаех, че

словото трябва 
да се допълва от жестове

Докато пеех в хора, започнах да на-
блюдавам изпълнителите на сцена. За-
белязах, че оперните певци например 
правят едно хоризонтално движение - 
ръката от тялото се разтваря встрани, 
по хоризонтала. Което нищо не изразя-
ва. Пее човекът много хубаво, да, ама 
стои като паметник на сцената.“

Мартин е провокиран много от тема-
та, информира се много и разбира, че 
ако тялото работи правилно, мозъкът 
предава информация и командва орга-
ните поотделно какво да правят. Така се 
подобрява и пеенето. Става по-изрази-
телно, по-чувствено, гласът се променя, 
започва да „работи“ по друг начин. Във 
времето музикантът си води много за-
писки. Започва да обучава певци по сце-
нично поведение и установява, че при-

тежава таланта „от 
„храст“ да напра-
ви артист. „Прос-
то намирах какво 
да бутна, да нати-
сна у изпълните-
ля, за да може той 
да разбере колко 
е важен текстът и 
как всичко минава 
през него“, обяс-
нява доктор Кър-
нолски.

Своя проект той 
издава в книга-
та „Пеещото тяло. 
Сценично поведе-
ние за певци в 12 
основни стъпки“. 
Тя излиза на бъл-
гарски, руски и 

английски. Оказва 
се, че доктор Кър-

нолски е един от десетимата хора в све-
та, който изобщо пише и работи по те-
мата за сценично поведение на певците. 
Установява, че дори и руснаците, които 
по принцип имат издания по всякакви 
теми, не са издали подобен наръчник за 
сценичното поведение на певците.

Работил е с рок групи, 
с оперни и поп певци

Като агент и мениджър е изнесъл зад 
граница певци и групи като Теди Каца-
рова, Б.Т.Р. и много други, които са гледа-
ни от над 1 милиард телевизионна ауди-
тория. Водил е музиканти във Виетнам, 
в цяла Европа и Русия. Продължава да 
води уъркшопи по сценично поведение. 
Организирал е и платформа за дистан-
ционно обучение. В нея изпълнители от 
цял свят се абонират за серия от видео-
уроци и си плащат, за да се учат как да се 
държат на сцена, да не се чудят „къде да 
си дянат ръцете, докато пеят“.

Голяма част от хобитата си Мартин до-
вежда до професионално ниво. Той е от 

Мартин Кърнолски, който създаде 
българско училище в Сингапур
XТой е и автор и на единствена в света програма за сценично поведение на певци

БОРЯНА АНТИМОВА

Концертите си при децата в Сингапур Мартин превръща в спектакли.

Корица на книгата „Пеещото тяло“ на английски, която 
се продава в Amazon.
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първата вълна седем рефери по снукър 
в България. Свирил е на мачове по сну-
кър на първото европейско първенство 
в България. Мартин Кърнолски е и най-
добрият български Revolution Kite pilot 
у нас. „Революшън кайт“ е спортно хвър-
чило, с което се правят групови полети 
и се изпълняват фигури като при ансам-
бловото съчетание в художествената 
гимнастика. Първото хвърчило „Рево-
люшън кайт“ в България е направено от 
Мартин. Той е силно изкушен и от фото-
графията. Има 6 самостоятелни изложби 
у нас, предимно с концертна фотогра-
фия. Като музикант му е лесно да улови 
интересни кадри.

Мартин заминава за Сингапур на 14 
януари 2015-а заедно със съпругата си 
Стела и дъщеря си Рая. Съпругата му – 
цигуларка и музикален педагог, е пока-
нена да преподава в страната. В Синга-
пур докторът по музика, с всичките си 
дипломи, квалификации и опит, в нача-
лото е Господин Никой. Грижи се за дъ-
щеря си и продължава да чете и да се 
образова. Така по-
пада на софтуерната 
програма чатбот, до 
онзи момент напъл-
но непозната у нас. 
Дори самата дума му 
е неизвестна.

Той научава, че 
чатботовете могат 
да заменят голяма 
част от човешката 
дейност, и си прави 
първия си виртуа-
лен асистент. Обяс-
нява, че възмож-
ностите на чатбота в 
месинджъра са нео-
граничени. Напри-
мер може да зада-
деш въпроса „Има 
ли свободни места в 
еди-кой си хотел?“, а чатботът да те по-
пита за коя дата или на каква цена. И ти 
отговаря в месинджъра. Той малко при-
лича на търсачката в „Гугъл“, с която сме 
свикнали. Но „Гугъл“ не ти задава въпро-
си, а директно само отговаря на твой въ-
прос. Докато чатботът „разговаря“ с теб“, 
обяснява принципа на действие Мар-
тин.

След поредица от ходения по мъки-
те, българинът се усъвършенства дотам, 
че като водещ на онлайн школи и обуче-
ния, с помощта на своя чатбот

създава автоматизиран 
5-дневен курс

по сценично поведение. Чатботът, съз-
даден от Мартин Кърнолски, периодич-
но изпраща съобщения, когато напри-
мер курсистът е изпълнил теста и е минал 
на следващо ниво, отговорил е на въ-
прос или нещо друго. Мартин интегри-
ра система за разплащане „Stripe“ - из-
цяло в месинджъра. Работата го увлича 
и започва нови онлайн курсове, тестове 
и експерименти. Създава и първата си 
агенция, прави и чатботове за други хора. 
Миналата година става първият и един-
ствен клиент и партньор на платформата 
„Manychat“, която използва за създаване-
то на чатботовете си. В момента тази плат-
форма е номер едно не само по популяр-
ност, но и по иновации и брой клиенти и 
основен партньор на Facebook. През ок-
томври заедно с партньора си Велик Хаз-
натарлиев създава агенция www.botcom.
co, с която имат клиенти на 3 континента. 
В момента работи по програма за подпо-

магане и обучение на 
български специали-
сти по създаването на 
чатботове.

В Сингапур Мартин 
продължава да пре-
подава музика и сце-
нично поведение, 
организира майстор-
ски класове и уърк-
шопи. Последният му 
проект е обучение 
на сингапурската ро-
кбанда RockWeller за 
тяхно участие като 
подгряваща група на 
Singapor RockFest II.

През октомври 2019 
г. той става съоснова-
тел и преподавател 
на първото българско 

училище в Сингапур.

В него сега 
се учат 17 деца

Когато съобщава във фейсбук групата 
на българските училища в чужбина, че ще 
има такова и в Сингапур, към него потича 
вълна от съпричастност. Българи от дру-
ги училища по света засипват месинджъ-
ра му с въпроси от какво има нужда и му 
пращат учебници, пособия и книги.

От 2 години и половина Мартин пее и 
в една акапелна формация, с която изна-

сят над 150 концерта в училищата. „Да се 
изправиш пред 500-600 деца е несрав-
нимо усещане, обичам да го превръщам 
в шоу, да ги забавлявам, да им е интерес-
но“, признава музикантът.

Социалната изолация за него е време 
за творчество. Освен всичките си ангажи-
менти, когато му дойде музата, пише му-
зика (песни), стихове и детски приказки 
с основен герой Слънчевко - палавник, 
който забавлява децата с пакостите си. 
Публикува и статии в български издания.

В Сингапур му е спокойно, че той, съ-
пругата и 7-годишната му дъщеря живе-
ят в среда на усмихнати, добронамерени 
и позитивни хора. Признава обаче, че в 
тази страна хората работят по 14 часа и 
че той самият е успял в много неща, за-
щото също работи много здраво. Мечти-
те му са много, а най-голямата сред тях е 
някой университет в света да прояви ин-
терес към неговата програма за сценич-
но поведение на певци и да я преподава 
на млади амбициозни хора.

Мартин Кърнолски с учениците си.

Корица на книгата „Пеещото тяло“.

https://www.russianschool.com/
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П
олезните свойства на коно-
па в медицината са всеиз-
вестни и в много страни по 
света той се използва за ле-
чение на различни симпто-

ми. Но конопът има своите достижения 
и в козметиката и е използван от мили-
они хора по света. Конопената козмети-
ка използва свойствата на CBD, познато 
като канабидиол или конопено масло, 
извлечено от семената на растението. Тя 
е особено ценна заради хидратиращите 
й, подхранващи и антиоксидантни свой-
ства. Важно е да се отбележи, че те не съ-
държат THC - вещество, за което расте-
нието коноп е особено известно.

CBD или конопеното масло в комби-
нация с други ценни съставки могат да 
подобрят здравето и красотата на лице-
то, тялото или косата. Това е обуславено 
от витамините и минерали, които се съ-
държат в него, но преди всичко от маст-
ни киселини, които са подобни на тези 
в човешкото тяло, превръщайки масло-
то в идеално средство за поддържане на 
здрава кожа и коса, пише rozali. Ето кои 
са предимствата на конопа и козметич-
ните свойства на тази съставка, която 
все повече се използва в кремове, шам-
поани и други продукти за лична хигие-
на.

Конопената козметика съдържа нена-
ситени мастни киселини, които са мно-
го полезни за кожата и косата. По-спе-
циално това са гамалинолова киселина, 
а също Омега-3 и Омега-6. Те също са бо-
гати на витамини и антиоксиданти. По-
специално наблягаме на наличието на 
витамин Е, известен със своите благо-
приятни свойства против стареене. Ето и 

някои от другите предимства на конопа:

Хидратация и подхранване
Сред потвърдените предимства на ко-

нопените кремове, както и на конопения 
шампоан, са способността да хидрати-
рат и подхранват кожата и косата. Това 
значително се подпомага от наличието 
на гамалинолова киселина, която пре-
дотвратява дехидратацията и лющене-
то на кожата. Използването на козме-
тика с тази активна съставка гарантира 
по-еластична и сияйна кожа, както и по-
лъскава коса.

Освен това козметиката от коноп има 
силни свойства против стареене, тоест 
тези продукти са в състояние да проти-
водействат на влиянието на свободните 
радикали, отговорни за клетъчното ста-
реене.

Противовъзпалително
Благодарение на наличието на коноп, 

кремове, мехлеми, шампоани и други 
козметични продукти, направени с тази 
съставка, имат противовъзпалителна 
сила, която може да бъде полезна и при 
лечението на акне, дерматит, екзема или 
други дерматологични проблеми. Коно-
пената козметика е в помощ и на чувст-

вителната кожа. Мехлеми, кремове за 
тяло, както и лосиони за след слънце на 
базата на тази съставка, се препоръч-
ват за хората с чувствителна кожа или 
за онези, които са склонни да страдат от 
суха или напукана кожа.

Продуктите с коноп имат и антивирус-
но и антибактериално свойство. Затова, 
използвайки козметични продукти, кои-
то го съдържат в добър процент, си оси-
гурявате добра антибактериална и анти-
вирусна защита, необходима в случаи на 
дерматологични проблеми.

Суха и изтощена коса
Шампоанът от коноп, в комбинация 

с конопен балсам, могат да са от полза 
при лечение на суха и дехидратирана 
коса, като същевременно лекуват раз-
дразнения скалп. Не само козметиката, 
но и компресите с конопено масло вър-
ху косата, биха оказали добро влияние, 
в случай че косата ви е прекалено суха и 
склонна към накъсване.

Конопът и козметиката – 
няколко безспорни ползи
Вижте какви са предимствата 
на този тип продукти

Производителите на конопена коз-
метика са разнообразни и много-
бройни, ето защо е важно да знае-
те как да отсеете тези с най-високо 
качество. И така, на какво трябва да 
обърнете внимание? Препоръчител-
но е продуктите, които използвате за 
грижа за тялото, да са органични и без 
вредни съставки.

Винаги четете внимателно етикета, 

за да проверите дали няма петролни 
производни, алкохол, силикони или 
алергени в състава на продукта.

Също така ви съветваме да избе-
рете козметика, която не е тествана 
върху животни и е със 100% расти-
телни съставки. За да разпознаете ко-
нопа върху етикета, трябва да знаете, 
че той най-често е обозначаван като 
„Cannabis Sativa Seed Oil“.

Как да изберем добра козметика 
на основата на коноп

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

М
одата за лято 2020 из-
лиза от карантина. След 
дългите дни и седмици 
вкъщи най-после можем 
да захвърлим домашни-

те дънки и да отворим гардероба. Ако 
дрехите от миналото лято вече не ви 
стават или вече не ви харесват, а и защо-
то просто е време за нови, то е настъпил 
часът да надникнете предпазливо в ма-
газина.

Палитра от цветове
Модата e считана за една от най-ви-

соките форми на изкуство! Клишето, че 
собственият стил е отражение на самите 
нас, на нашата личност и настроение, е 
самата истина. Началото на новия сезон 

е перфектният момент за експерименти 
и освежаване на гардероба. Сега, когато 
забраните, макар и плахо, падат една по 
една, идва времето да помислим как да 
се завърнем в ежедневието по-неотра-
зими отвсякога! Как да постигнем това? 
Със смели решения, увереност и пъстри 
комбинации. Нека стъпим на модната 
сцена по-решителни, вдъхновени и по-
зитивни!

Да видим какво ново се очертава при 
любимия дамски аксесоар: обувките.

Тази година при спортно-небрежния 
стил продължават да

доминират вечните 
сникъри

Ugly сникъри, chunky сникъри, бели 
сникъри – те продължават да бъдат за-
дължителен компонент от гардероба на 
модерната жена. Бялото в грубоват стил 

и масивна подметка остава на фокус, в 
допълнение от цветни детайли, пре-
димно в неон, и нови бляскави детайли! 
Пъстрите нюанси внасят свеж полъх в 
сникър манията.

Балерините – незаменимите пролет-
ни обувки за небрежна визия, се завръ-
щат в нови пленителни цветове. Пер-
фектни в комбинация с феерична пола, 
пъстра рокля или просто дънки с цветен 
топ, балерините внасят нотка романти-
ка във всеки аутфит!

Любителите на класиката, които все 
пак се чувстват привлечени от нюансите 
на авантюризма, ще се насладят на не-
отразимите сандали с токчета. Съблаз-
нително червено и цвят горчица са за-
дължителен компонент в лятната визия. 
В съчетание с пъстър гащеризон с фло-
рални мотиви, привличат погледа от ки-
лометри!

Ако се чудите как да постигнете ефек-
та e�ortless style, ето и отговора – плат-
форми... Така обичаните

летни модели 
с клиновиден ток

подчертават женствената визия и до-
принасят за постигането на модерната 
небрежна визия. Комбинирайте с цве-
тен one-piece и оставете обувките да до-
пълнят магията!

Новото нормално е да бъдете извън-
редно елегантни след края на извънред-
ното положение. За да постигнете пер-
фектния стил, бъдете верни на себе си, 
но не забравяйте, че малко експеримен-
ти никога не са излишни. Вдъхновете се 
от полъха на лятото, което носи със себе 
си обещанието за новото началото, и се 
превърнете в диктатор на вкуса!

Лято 2020: 
Обувките 

излизат от 
карантина
Забраните плахо падат една  

по една и е време за завръщане

Снимкa: БТА

Снимкa: stiletto.bg

Снимкa: БТА

Снимкa: БТА

Снимкa: zapatos Снимкa: imall

Снимкa: Pixabay

Снимкa: fabiani.bg
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М
илиардерите в Русия са 
натрупали толкова со-
лидно състояние, че и 
без да работят, и наслед-
ниците им вече са мили-

ардери. По оценки на Forbes Русия към 
16 април 2020 г. в страната е имало 103 
милиардери с общо състояние в размер 
на 439 млрд. долара.

Ако тази сума се раздели поравно 
между всичките им деца (281), то всич-
ки те също ще са милиардери, като бо-
гатството им ще възлиза средно на 1.56 
млрд. долара.

Ако разглеждаме ситуацията поотдел-
но, то сумата варира от 18 млрд. долара 
за наследника в семейството на акцио-
нера в „Лукойл“ Вагит Алекперов до 188 
млн. за всяко от шестте деца на Влади-
мир Лещиков, собственик на компания-
та „Славянский мир“.

В класацията на Forbes Русия са вклю-
чени 20 милиардерски семейства, в кои-
то на всяко дете се падат по не по-мал-
ко от 2.25 млрд. долара. Общият брой на 
децата в тези семейства е 51, пише Pro�t.

Групата на участниците в класацията 
се е променила, в сравнение с предход-
ната година. В нея влизат петима нови 
участници от две семейства — син и две 
дъщери на сенатора от Дагестан Сюлей-
ман Керимов и син и дъщеря на основ-
ния акционер във „Фосагро“ Андрей Гу-
риев.

Ето и кои са най-богатите наследници 
в Русия:

Юсуф Алекперов – 
18 млрд. долара

Най-богатият милиардерски наслед-
ник в Русия - с 18 млрд. долара, отново 
е Юсуф Алекперов, който е единствени-
ят син на Вагит Алекперов. По думите на 
баща си Юсуф никога няма да оглави не-
говата компания.

Той напусна окончателно „Лукойл“ 
през 2018 г. и в момента се занимава със 
собствен бизнес, като произвежда енер-
гийната напитка Plan B. Съпругата му 
Алиса пък има собствена туристическа 
агенция на име President Travel.

Брат и сестра Микелсон 
(по 10.1 млрд. долара)

Леонид Микелсон, който е основен 
акционер в „Новатек“ и „Сибур“, е втори-
ят най-богат човек в Русия с 20.3 млрд. 
долара. Теоретично това означава по 
над 10 млрд. долара наследство за него-
вата дъщеря и брат й.

Виктория Микелсон е изучавала исто-
рия на изкуствата в Нюйорския универ-
ситет и от 2016 г. е член на настоятел-
ството на New Museum.

Джахангир Махмудов – 
9 млрд. долара

Искандер Махмудов е 15-и в класа-
цията на Forbes на най-богатите хора в 
Русия с лично състояние в размер на 9 
млрд. долара. Той е основен акционер в 
Уралската минно-металургична компа-
ния (УГМК).

Джахангир е завършил Лондонското 
училище по икономика Hult и от 2012 
г. работи в Русия в групата на баща си. 
През октомври 2019 г. той е назначен за 

директор на трансформацията в УГМК, а 
преди това четири години работи като 
директор по търговските и финансови-
те въпроси на Челябинския цинков за-
вод на групата.

Тара и Адриан Мелниченко 
(по 7 млрд. долара)

Андрей Мелниченко е десетият най-
богат човек в Русия с 14 млрд. долара. 
Той е мажоритарен собственик на Евро-
хим и СУЕК. Мелниченко и неговата съ-
пруга Александра, която е бивш модел, 
имат две деца – Тара (8 г.) и Адриан (3 г.).

Дмитри, Юри и Анастасия 
Лисини (по 6.7 млрд. долара)

Владимир Лисин заема трето място в 
класацията на милиардерите в Русия с 
20.2 млрд. долара. Той е председател и 
мажоритарен акционер в една от чети-
рите най-големи стоманодобивни ком-
пании в Русия - НЛМК.

Синовете на Владимир Лисин участ-
ват в семейния бизнес. Най-големият 
син Дмитрий, който е възпитаник на LSE, 
работи във фирмите на баща си от пове-
че от 10 години. Той е в съветите на ди-

ректорите на две компании и ръководи 
благотворителния фонд „Институт за со-
циално развитие“.

По-малкият син Юри живее в Лон-
дон, притежава базираната в Люксем-
бург частна инвестиционна компания 
RiskInvest Holding и 4.25% дял от Fletcher 
Group, в която влиза и НЛМК. Дъщерята 
Анастасия учи в Московския държавен 

университет.

Децата на милиардерите  
в Русия вече са милиардери

XВижте топ 10 на наследниците на руските богаташи

Челната десетка на най-богатите 
наследници в Русия се допълва от:

l Мария Козицина (6.3 млрд. до-
лара), дъщеря на Андрей Козицин 
(6.3 млрд. долара)
l Наталия, Ксения и Иван Тим-

ченко (по 5.8 млрд. долара), деца 
на Генадий Тимченко (17.3 млрд. 
долара), акционер в „Новатек“ и 
„Сибур“.
l Александър и Ирина Вексел-

берг (по 5.5 млрд. долара), деца на 
Виктор Векселберг (11.1 млрд. до-
лара)
l Саид, Гюлнара и Амина Кери-

мови (по 5.3 млрд. долара), деца 
на Сюлейман Керимов (15.9 млрд. 
долара)
l Анастасия, Иван, Василий, 

Варвара Потанини и техният брат 
(по 4.7 млрд. долара), деца на Вла-
димир Потанин (23.5 млрд. дола-
ра).

Следващите  
в Топ 10

Виктория Микелсон Юсуф Алекперов 

Снимкa: nation-news.ru Снимкa: Pro Gorod Samara

Джахангир Махмудов и баща му Искандер Махмудов 

Снимкa: buisnessman.ru
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О
бщото състояние на 
25-имата най-богати хора 
в света се е увеличило с 
255 милиарда долара само 
за изминалите два месе-

ца. Това показва публикувана оценка 
на Forbes преди дни. Анализът сочи, че 
увеличеното състояние е свързано с 
пандемията от коронавирус.

Според списанието най-успешен във 
финансово отношение разглежданият 
период е бил за Марк Зукърбърг, чие-
то богатство е нараснало с 31 милиарда 
долара до 86,5 милиарда долара.

Основна причина е поскъпването на 
акциите на оглавяваната от него компа-
ния Facebook. Зукърбърг се е изкачил 
от седмо на четвърто място в класаци-
ята на най-богатите в света.

Шефът на Амазон (Amazon) Джеф Без-
ос е спечелил за тези два месеца 29,9 
милиарда долара, също благодарение 
на по-високите котировки на акциите. 
Неговото състояние е достигнало 146,9 
милиарда долара. Той продължава да е 
най-богатият човек в света.

Богатството на Бил Гейтс, един от ос-
нователите на Майкрософт (Microsoft), 
се е повишило

с 11,9 милиарда долара 
до 106,5 милиарда долара

Активите на главния изпълнителен 
директор на френската група Луи Вю-
итон Моет Хенеси (Louis Vuitton Moet 
Hennessy) Бернар Арно са увеличили 
стойността си с 12,8 милиарда дола-
ра до 94,1 милиарда долара, а на ръ-
ководителя на инвестиционния фонд 
Бъркшър Хатауей (Berkshire Hathaway) 
Уорън Бъфет - с 6 милиарда до 69,2 ми-

лиарда долара. Съоснователят на Ора-
къл (Oracle) Лари Елисън вече е с 10,4 
милиарда долара по-богат, притежа-
вайки общо 66,4 милиарда долара.

Бившият шеф на Майкрософт Стив 
Балмър е прибавил 14 милиарда до-
лара към състоянието си, което е дос-
тигнало 65,4 милиарда долара, а Лари 
Пейдж, един от основателите на Гугъл 
(Google), е натрупал още 14,2 милиарда 
долара до общо 63,6 милиарда долара. 
Състоянието на Сергей Брин, другия ос-

новател на Гугъл, се е увеличило с 13,7 
милиарда долара до 61,3 милиарда до-
лара, а на собственика на търговската 
верига Сара (Zara) Амансио Ортега - с 
5,2 милиарда долара до 60,5 милиарда 
долара.

През отчетния период всичките 25 
милиардери, включени в списъка, са 
били на печалба. Общо активите им са 
достигнали близо 1,5 трилиона дола-
ра. Специалистите на Forbes основават 
оценките си предимно на информаци-
ята за промяна в стойността на акции-

те. Служителите на списанието са кон-
статирали, че доходите на населението 
в условията на пандемията като цяло са 
намалели.

$255 млрд. - печалбата на 25-имата 
най-богати в света за 2 месеца
XНай-доходоносен този период се е оказал за шефа на Facebook Марк Зукърбърг

Джеф Безос

Бернар Арно

Уорън Бъфет

Бил Гейтс

Марк Зукърбърг

Снимки: Flickr

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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тял шофьорът, а мутрата се надвесва на 
прозорчето и го пита:

- Брато, мен като ме няма, ти как спи-
раш?

  
Немско семейство си говори:
- Представи си, фрау Майер паднала 

на леда на улицата!
- Какъв ужас!
- И при това много се контузила.
- Какъв ужас!
- Но са намерили добър хирург.
- Интересно...
- И сега изглежда както преди!
- Какъв ужас!

  
Шотландец станал министър. Кметът 

на неговия роден град решил да му по-
дари мерцедес.

- Не мога да го взема. Всички ще оце-
нят това като рушвет.

- Ами тогава да ви го продам за двай-
сет долара?

- Така може. Ще купя два.

  
Чукчата си купува огромен апарта-

мент в града. Идват му гости и той за-
почва да ги развежда из апартамента. 
Влизат в хола - мебели няма, само зеле-
ни тапети и зелен мокет.

- Какво е това?
- Тундра.
Отиват в спалнята - пак тундра. Дру-

гата спалня - тундра. Кухнята - и тя тун-
дра. Гостите се чудят:

- А къде спиш тогава?
Показва им тоалетната - махнал тоа-

летната чиния и спретнал там иглу.
- Ама къде ходиш по нужда?
- Е, тундрата е голяма....

  
Разговор между приемчик и клиент в 

автосервиз за ремонт на джипове.
- Какво оплакване имате от автомо-

била?
Клиент:
- Ми като вдигна 200-230 км в час, и се 

чува едно „дум“ отдолу.
Приемчикът:

- Знам от какво е. Прибира 
ви се колесникът.

  
Сомалийски имигрант 

пристига в Берлин. Спира 
първия срещнат човек, дето 
вижда, и му казва:

- Благодаря ви, господи-
не. Германия ми позволи да 
живея тук, даде ми жилище, 
помощи за храна, безплат-
но медицинско обслужване, 
безплатно образование и никакви да-
нъци!

Минувачът му казва:
- Имате грешка, аз съм афганистанец.
Сомалиецът продължава нататък, 

среща друг минувач:
- Благодаря за красивата ви страна и 

т.н.
А човекът му казва:
- Аз не съм немец бе, аз съм иранец.
Сомалиецът не се отказал, продължа-

ва нататък, стиска ръката на следващия 
минувач и пак го поздравява.

- Благодаря ви за всичко във вашата 
прекрасна Германия!

- Абе, човек, аз не съм германец, аз 
съм турчин!

- Е, добре де, а къде са германците?
- Къде, къде – погледнал си часовни-

ка минувачът – на работа са в момента.

  
Става катастрофа – руски самолет 

пада в океана. Двамата пилоти плуват 
и се карат:

- Разправях ли ти аз да не сипваш 
водка и на автопилота? А ти – традиция 
било, така трябвало…

  
- Как се казваше това, дето са записа-

ни всичките ти мечти и желания?
- Наказателен кодекс?

  
- Сине, трябва да ти го кажем - ти си 

осиновен.
- Знаех си! Искам да се запозная с би-

ологичните си родители.
- Ние сме биологичните ти родители. 

Но осиновителите пристигат след по-
ловин час... Събирай си нещата.

  
Лети пътнически самолет. По пътеч-

ката между пътниците минава пилот с 
парашут на гърба. Един от пътниците 
пита:

- Какво става?
- Неприятности в работата.

  
Съдят шофьор, сгазил 52 души. Съди-

ята:
- Подсъдими, обяснете как успяхте да 

направите това?
- Нямах лоши намерения. Ето как-

во се случи – карам си аз по един те-
сен път. Спирачките отказаха и виждам, 
че от едната страна на пътя вървят 50 
души, а от другата двама. И тъй като не 
съм изверг да прегазя 50 души, избрах 
двамата. Тъкмо сгазих първия, когато 
вторият, мръсникът му с мръсник, по-
бегна на другата страна...

  
По време на дълъг полет двамата пи-

лоти разговарят:
- Да вземем да пием по едно кафе и 

след това да правим секс със стюарде-
сата, а?

- Ами, да…
Обаче микрофоните били включени 

и разговорът се чувал из целия самолет. 
Стюардесата се притеснила и хукнала 
към пилотската кабина да им каже. В 
бързината се препънала в килимчето 
и паднала в скута на една бабичка. Тя й 
помогнала да стане и рекла:

- Ще се убиеш бе, чедо! Защо бързаш? 
Те казаха, че първо ще пият кафе...

  
На въпроса: Кое е най-неприятното 

при паралелното паркиране? 98% от 
анкетираните жени шофьори са отго-
ворили: - Свидетелите!

  
Глас от високоговорителя в самолет:
- Уважаеми пътници. Щастливи сме 

да ви приветстваме с добре дошли на 
новия петзвезден авиолайнер. На пър-
вия етаж вие можете да посетите бар и 
дискотека, на втория етаж можете да от-
дъхнете приятно в ресторанта, на тре-
тия да поиграете тенис, на четвъртия да 
поплувате в един от четирите басейна, 
а на петия да изпробвате уменията си 
на боулинг. А сега, уважаеми пътници, 
моля, затегнете коланите, нашият пилот 
ще се опита да вдигне цялата тая прос-
тотия във въздуха!

  
Катаджия връчва току-що съставения 

акт на провинил се шофьор, който пита:
- И какво да го правя сега тоя лист?
Катаджията:
- Ще си го пазите, още три такива и ще 

получите уникалната възможност да ка-
рате колело.

  
- Сто мили в час? - изненадва се шо-

фьорът. - Та аз се движех със скорост не 
по-голяма от петнайсет мили в час!

- А може би ще кажете, че изобщо сте 
стояли на едно място? - ехидно пита по-
лицаят.

- Ами да! Практически направо бях 
спрял!

- Чудесно! Глоба от сто долара!
- За какво?
- За спиране на непозволено място.

  
Самолет трябва да прелети транзит 

над Сирия. Сириец се моли на двамата 
пилоти:

- Като наближим моето село, снижете 
на 50 метра и аз ще скоча!

Самолетът наближава селото, едини-
ят от пилотите съобщава на сириеца и 
той скача.

Вторият пилот пита:
- Защо го излъга? Ние не сме на 50 ме-

тра, а на 250 метра от земята.
- Предния път, като снижих на 50 ме-

тра, един сириец слезе, а петима се ка-
чиха...

  
Жена се вози в такси и се обръща към 

шофьора:
- Господине, бихте ли ми спрели ей 

там... до онова котараче?!
Шофьорът:
- До предните или до задните лапич-

ки, госпожо?

  
Мъж закарва трабанта си на сервиз и 

казва:
- Искам да му поставите дискови спи-

рачки.
- Десет лева.
- Искам да му сложите и двигател от 

ферари.
- Десет лева.
- И тунинг вътре и вън.
- Десет лева.
Мъжът пита смаяно:
- Бъзикате ме!
Майсторът отговаря:
- Ами ти пръв започна!

  
На светофара е спрял последен мо-

дел мерцедес. Едно трабантче не успя-
ва да спре навреме и се натриса отзад 
в мерцедеса. Отвътре се показва една 
мутра и човечецът в трабанта почва да 
си чете молитвата, но мутрата се приби-
ра.

- Ох, отървах кожата - си мисли той.
Светофарът светва зелено и тръгват. 

Мерцедесът отпрашва напред, но на 
следващия светофар шофьорът на тра-
банта пак се заблеял и отново се натри-
са в мутрата. Оня излиза и тръгва към 
трабанта.

- Е, сега вече край - си вика прежъл-

Виц в снимка

Габровец развежда 

приятелите си в новата си 

къща и казва:

-Това е столовата и - не 

дай си, Боже, в нея да 

могат да се поберат  

15 души.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
27 май - 2 юни 2020 г.

ОВЕН
Ще срещнете признание 
за отминали усилия и ще 
получите похвала за ка-
чествата, уменията и та-

лантите ви. При всички случаи ще успеете 
да изпъкнете и най-вероятно ще получи-
те интересни предложения за бизнес или 
съвместна дейност. Не са изключени оба-
че конфронтации с партньора или с бли-
зък до вас човек във връзка с общи финан-
си или съвместни дейности.

РАК
Ще бъдете много продук-
тивни през целия пери-
од. Много е вероятно да 
приключите с проект, кой-

то ангажира вниманието ви от известно 
време. Ще сте силно ценени и от шефове, 
и от подчинени. Ще имате възможност да 
стартирате важни за вас проекти. Ще пог-
лезите близък до вас човек и ще изкара-
те ползотворно време с него в приятна ат-
мосфера. 

ВЕЗНИ
Ще успеете да блеснете 
в службата и да направи-
те много добро впечат-
ление на хората, с които 

работите. Срещате се с хора, които могат 
да ви бъдат много полезни при дейност-
та ви. Всичко зависи от това как ще офор-
мите предложението си. Печелите дове-
рието на влиятелна личност. Ще трупате 
дивиденти и ще израствате стремглаво в 
професията. 

КОЗИРОГ
Ще се освободите от мно-
го свои притеснения и 
страхове. Истината е, че 
просто ще осъзнаете кол-

ко силни сте в действителност. Сякаш слу-
жебните дела са поели властта над живота 
ви. Разбира се, важно е да свършите всич-
ко, и то по най-добрия възможен начин. 
Ще флиртувате с човек, който отдавна ви 
е влязъл под кожата. Много вероятно е да 
успеете да се сближите с него.

ТЕЛЕЦ
Самодостатъчността е ху-
баво нещо, но няма нищо 
лошо в това да си призна-
ете, че имате нужда от не-

чие присъствие, както и да се борите за 
него. Възможни са семейни ангажименти 
или работа покрай дома и обзавеждането 
ви. Ще имате нужда от почивка, разтовар-
ване и домашен уют. Възможно е да се от-
дадете на романтични изживявания с чо-
век, когото харесвате. 

ЛЪВ
Не е изключено да успеете 
да намерите решение на 
отдавна тормозещ ви про-
блем. Ще ви стане леко на-

прегнато в работата и за това е най-добре 
да намерите начин да релаксирате, като 
намерите време за по-дълги разходки на 
чист въздух. Голяма част от вас ще са влю-
бени и доста идеалистични по отношение 
на любимия човек. Важно да внимавате с 
прибързаните изказвания. 

СКОРПИОН
Може да изникнат кон-
фликти в семейството за-
ради много малкото вре-
ме, което успявате да 

отделите за близките си. Добре ще е да не 
ги задълбочавате с излишни анализи. Не 
е изключено възрастен роднина да има 
нужда от вашата помощ и да ви се наложи 
да се отзовете. Ще сте на любовна вълна и 
по всяка вероятност ще успеете да се на-
сладите на време с партньора или децата. 

ВОДОЛЕЙ
Не е изключено да си има-
те пререкания с половин-
ката заради ваши реше-
ния да работите на две 

места. Постарайте се да сте толерантни 
и да се концентрирате върху настояще-
то, избягвайки да нищите стари пробле-
ми. По този начин ще стигате до консен-
сус. Възможно е да имате ангажименти по 
кредити, общи финанси, инвестиции или 
наследства. 

БЛИЗНАЦИ
Ще имате нови и интерес-
ни преживявания. В личен 
план е възможно да афи-
ширате връзка, да затвър-

дите отношения с любим човек или да по-
лучите интересни покани и предложения. 
Очаква се да имате голям пробив в кари-
ерата и да постигнете значителни профе-
сионални успехи. Нещата ще ви се случват 
от само себе си и с не много усилия. Въз-
можно е да промените визията си.

ДЕВА
Ще прекарате по-голяма-
та част от свободното си 
време с най-близките ви 
хора. Може да получите 

изненадващи обаждания, съобщения или 
доставки. Добре е да сте внимателни със 
средствата за предвижване и комуника-
ция, както и при подаването или получа-
ването на документи. Приятелството из-
исква честност, но не правете непоискано 
добро. 

СТРЕЛЕЦ
Ще сте наистина успешни 
в обществен план и докато 
отмятате задачите си, ще 
направите впечатление на 

важни за вас хора. Някои от вас ще демон-
стрират нови придобивки, други ще афи-
шират връзка или важна личностна про-
мяна. Голяма част от вниманието ви ще се 
върти около финансовите ви дела. Ще си 
правите равносметка и ще се опитвате да 
сте спестовно настроени и прагматични. 

РИБИ
Отделете достатъчно вре-
ме и се отпуснете в прият-
ната компания на близки 
и познати, като не прене-

брегвате и личните си желания. Не се стра-
хувайте да поставите ново начало в личен 
план. Полагайте усилия, но се проявете 
като лоялни партньори и приятели. Дори 
и някой да не е оправдал гласуваното от 
вас доверие, важно е да сте готови да на-
правите компромис. 

http://www.prospectlicensing.com/
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Р
айско местенце, закътано в Ев-
ропа, крие страшна легенда. 
Товарни кораби пътуват на се-
вер по река Рейн до скалата 
Лорелай в близост до градче-

то Санкт Гоарсхаузен в Германия. Една от 
най-известните легенди разказва за ру-
салката Лорелай, седнала на скалата и 
омайваща рейнските лодкари с песента 
си. Толкова се унасяли от гласа й, че не 
обръщали внимание на опасните скали в 
реката и корабите им се разбивали в тях.

Днес обаче мястото очарова с красо-
тата си.

Чудно красивата девойка Лорелай 
била влюбена в също толкова красив 
младеж. Всъщност, историята измис-
лил един германец през 19 век, Кле-
менс Бертано, който разказал как една 
обвинена във вещерство девойка била 
осъдена да отиде в манастир, а по пътя 
видяла любимия си от скалата и се хвър-
лила в реката долу.

Водовъртеж бързо обърнал лодка-
та му, вдигайки като стълб пръски вода 
край хвърлените весла, и я ударил в ска-
лата. В ужас гледала Лорелай как рица-
рят й потъва. Водовъртежът го повли-
чал. Сълзи опарили очите на Лорелай. 
Видяла тя, че

рицарят не се бори 
с вълните

не се хваща за парчетата от лодката.
Мислейки само за това как да спаси 

любимия си, Лорелай протегнала ръце. 
Все по-ниско се навеждала тя, но извед-
нъж се смъкнала от скалата и паднала. 
Дългите й коси заплували над водата 
като златен кръг. Лорелай и рицарят се 
скрили заедно във вълните.

В същия миг от дъното долетял дале-
чен глух удар. Казват, че рухнал крис-
талният дворец на стария бог на Рейн, 

който го изградил под скалата. Рибите 
влизали през безбройните прозорци на 
двореца. Водорасли като килими засти-
лали мраморните му подове. От живота 
в дълбокия тъмен вир

белобрадият бог Рейн 
станал мрачен и зъл

Оттогава никой повече не е виждал 
стария бог. Тамошните жители отдавна 
са го забравили.

А Лорелай я помнят. Живи са още раз-
казите за златните й коси, за дивните й 
песни, за злощастната й съдба.

Казват, че и сега понякога Лорелай се 
появява на скалата при залез слънце и 
реши с гребен дългите си златни коси. 
Тялото й е станало съвсем прозрачно, а 
гласът й едва се чува.

И в наши дни наричат това чудновато 
място „Скалата на Лорелай"...

Долмените в Странджа
И ако си мислите, че в България няма 

самодиви, грешите. Едва ли има друго 
място в Родината, което да пази толко-
ва много митове и легенди, невероят-
ни истории за танцуващи в транс само-
диви и страшни змейове, които крадат 
най-красивите девойки, като Странджа 
планина.

Приказките за самодиви може и да ви 
се сторят наивни, но хората в Странджа 
се кълнат, че са истински. И съвсем не на 
шега си носят в джоба глава чесън или 
парче от змийска кожа. Казват, че тези 
две неща имали чудодейна сила и пазе-
ли от самодивска магия.

Не е за вярване, но както всички ле-
генди в Странджа, и тези са преплетени 
с реалността. Тук дори си имат истински 

доказателства за страшните създания, и 
то не едно и две. Артефакт, доказващ съ-
ществуването на змейовете, са именно 
долмените. И няма как да е другояче - 
иначе защо местните ще ги наричат „зме-
йови къщи"?! Те са неразривно свързани 
с древните легенди за

великани в човешки образ
които крадат хубавите момичета.

За Марков камък пък има няколко ле-
генди, като една от тях е свързана с юна-
ка Крали Марко, който като минавал 
през района на път за Истанбул, взел ка-
мъче и го метнал зад гърба си. Според 
друга легенда камъкът е изпуснат от све-
та Богородица, за да помогне на импера-
тор Константин в изграждането на кре-
постната стена на Константинопол.

Марков камък е добре познат на жи-
телите в близките села. В миналото те се 
събирали на голям събор около камъка 
и давали курбан.

Селцето Шишанци пък, намиращо се 
едва на 5-6 км от българо-сръбската гра-
ница, е известно като

едно от най-страшните 
места в България

Тук никой не смее да излезе след 9 
часа вечерта. Причината за това е, че 
всяка вечер по улиците на селото се чу-
ват викове, гласове на мъже, жени и деца 
и биене на тъпани. Скептици казват, че 
това са чакали, но по-възрастните раз-
казват, че когато са били по-млади, са 
виждали как високи жени с бели роби са 
танцували край селцето в кръг с вдигна-
ти към небето ръце.

Според легендата гласовете са на жес-
токо убити хора. Преди много много вре-
ме тръгнали сватбари от съседно село, 
за да дават булка в Шишанци. Момичето 
обаче било желано от друг, който не ис-
кал да я дават в това село. По пътя към 
селото на сватбарите им била направе-
на засада и всички били избити. И да не 
повярвате в това, обаче възрастните раз-
казват, че от тогава те бродят в района – 
я като призраци, я като самодиви...

XПриказките може и да ви се сторят наивни, но хората се кълнат, че са истински

От Рейн до Странджа: Легенди 
за русалки, самодиви и змейове

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Река Рейн

Местните вярват, че водата, която се събира в Марков камък, е лековита.

Скалата Лорелай

Снимки: Wikipedia



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

27 май - 2 юни 2020 г.46

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственник 
на камион търси шофьор, хазмата е +. Ка-
миона се диспечва от човек ,който знае за 
кво става дума.За повече инфотмация на 
тел.847-749-9161 №17574
REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Hiring Regional 
and OTR , CDL drivers.Need min of a 3 years of 
experience and good record. For more info call 
773-580-4032 №17538
РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа 
за CDL CLASS A Driver. 50% drop and hook. 
Regular accounts. 55c/mile. Прибиране все-
ки уикенд. Богат избор на акаунти. Тръгване 
с натоварено ремарке от Чикаго. Възмож-
ности за избор на регион - South to Texas, 
Midwest, West, East. Заплащане на седмица. 
2244366441 №17566
COMPANY DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Small Trucking 
company is Hiring company drivers. 2019 
Volvo truck and 2020 dry van. Good pay . for 
more info call 773-580-4032 №17552

Chicago + suburbs
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шофьо-
ри и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatcher 
with Over 15 years Experience *Предимно 
леки товари!*Direct Deposit every Friday* 
Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-
8787 8476659273 №17632
БОЯДЖИЙ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Боя-
джий. Тел. 773-865-0406 7738650406 №17635
DRIVER CDL CLASS A, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for OTR truck 
driver with min.2 years exp.Good miles- good 
pay, midwest-west coast runs.For more info 
call 708-372-2576 7083722576 №17638
BG DISPATCHERS, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to 
work from home. Call-1-847-630-6652. 
18476306652 №17640
NETWORK TECHNICIAN, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, ESAH Inc is 
looking to hire a Network Technician with prior 
experience working with complex networks. 
The Network  Technician will work with our 
Wired Cisco Tunnel Network. Call 8472021249 
ext.311 or email:recruiter@europeanservice.
org 8473270224 №17618
CDL DRIVER ZA OTR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver za OTR. Po vazmojnost s chist record i 
pone 6 mes. opit. Haz Mat e plus. Volvo truck, 
I shift. Shte ste dovolni ot zaplashtaneto i 
rabotata s nas. Cell 224-659-1690 №17619

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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ШОФЬОРИ С КАМИОНИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагаме дос-
тъп до приложението за търсене на 
товари. Споделяме rate con� rmation 
с шофьорите за всеки товар. Фир-
мата взима 10% от rate con� rmation 
и другото е за шофьора. Приемаме 
желанията на шофьорите за какви 
курсове искат да карат. Диспечери-
те ни са българи. Предлагаме и fuel 
карта. 7199920479 №17607 

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

NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шо-
фьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за 
доставки на хартия и офис консу-
мативи. Изисквания: желание за 
работа и валидна шофьорска книж-
ка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане 
$18–$20 на час. Ежедневни марш-
рути от Bu� alo Grovе. Работна сед-
мица, от понеделник до петък. За 
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние 
сме малка транспортна компания.Търсим 
шофъори и собственици на камиони,с кои-
то да работим,без напрежение,с уважение! 
Нашата компания е основана от собственик 
на камион,който знае и разбира нуждите 
на шофъорите си! За повече инфо 850-460-
4949 Даниел,приказки от 1001 нощ не пред-
лагаме! 8504604949 №17623
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625
DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking 
company is Hiring Dispatcher for its o�  ce in 
Lake Zurich. Position requires good English, 
great computer skills, excellent customer 
service. For more info Call 773-580-4032 
№17627
MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair located in Elgin, IL is looking for full 
time truck and trailer mechanics. For more 
info, please contact - 773-656-8076 №17605
CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професиона-
лист с опит и без нарушения. Каране и по-
чивка- по договаряне. Започване веднага. 
Само за най-добрите водачи! 7734128280 
№17611

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механик на 
камиони и трейлъри. Опит не е задължите-
лен, но е препоръчителен. Много добро за-
плащане. За повече информация - 773-656-
8076. №17604
DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
driver,class A,double-triple,experience 
minimum six months. Single steady run,good 
pay,every weekend at home. call:847-877-
4745 №17591

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

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА!, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здра-
вейте! Ние сме малка транспортна 
компания.Търсим шофьори и соб-
ственици на камиони, с които да ра-
ботим, без напрежение, с уважение! 
Нашата компания е основана от 
собственик на камион, който знае 
и разбира нуждите на шофьорите 
си! За повече информация 850-460-
4949 Даниел, приказки от 1001 нощ 
не предлагаме! №17624 
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DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравейте 
колеги,търся нормален човек който си тър-
си нормална работа с нормален диспеч от 
България,над 10 год. опит.За повече инф. 
312-730-8025 №17575
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch от Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки Петък! *Карти с Нама-
ление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17472
TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 2017 
Great Dane for rent. Good condition , new 
tires. Tel: 224 409 4035 2244094035 №17533
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна 
Фирма наема работници за снабдяване на 
строителни материали Изисква се шофьор-
ск книжкa, минимален английски и вазмож-
ност да вдига 50 паунда. За повече инфор-
мация обадете се в офиса ни в Burr Ridge 
630-227-1111 №17294
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: 
+359-876-511-784 Viber №16634
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна 
фирма търси мейнтененс за около 60+ ка-
миона. Опит в сервиз или подобна позиция 
е задължителен. 360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно тър-
ся жена за гледане на две деца На 8 и 13 г за 
Петък след училище до вечерта.Трябва да 
има собствен превоз.Районът на Arlington 
Heights 2246224174 №17227
ОWNERS $$$, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
работа за CDL шофьори и собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17074
OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17090

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен 
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-
мата кабина с APU. Около 3000-3500 мили 
седмично, $0.60/миля. Отлична работна 
среда с човешко отношение. 7737421234 
№17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим ра-
ботници почасово - здрави българи. Шо-
фьорска книжка е в голям плюс. Нередовен 
график през седмицата и често работа в съ-
ботите. Текст на 312-919-8618 №16826
ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl 
-A 7737825892 №17077
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm 
8475329087 №16501

АТЛАНТА
CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for CDL class 
A driver with 2years exp.Good miles - good 
pay midwest-west coast runs.More info call 
708-3722576 7083722576 №17637

COAST TO COAST
ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофиори на камиони за 
Team работа с Fedex и ESTES. Необходимо 
е шофиорите да имат Double, Triple, Hazmat 
. Средно мили на седмица около 6000-
7000мили .Коректни отношение и директен 
депозит само след седмица работа. За пове-
че подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17629
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрак-
тор. С добър опит и без нарушения. Уйкенд- 
вкъщи. Паркинг в Des Plaines.Специално 
отношение! Позвънете сега! 7734128280 
№17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания 
набира шофиори на камиони Single and 
Team c FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо е шо-
фиорите да имат Double and Triple. Възмож-
ност за почивка през Уикендите . Коректни 
отношение ,директен депозит само след 
седмица работа . За повече подробности 
и информация звъннете на 773-747-0875 
№17585
HAZMAT, REEFER/DRY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna 
� rma nabira Owner Operatori.Leki 
tovari, otstupki na gorivoto,hladilni i suhi 
remarketa,ifta,permiti.Korektno otnoshenie 
i burzo plashtane.Sign up bonus. Molia 
obadete se na 847-261-4912 Ivan,za poveche 
info. 8472614912 №17523
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR 
department has several full time CDL A 
positions open for Owner Operators.Steady 
shipments,hazmat and non hazmat accounts.
Please call us at 847-261-4912 for more details.
Better pay,home time and miles. 8472614912 
№17524
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A 
trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland.Sign 
up bonus.We o� er expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay,good inspection 
bonuses,24/7/365 dispatch support.Please 
call us for more info. 8472614912 №17525
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run 
Reefers, but welcome drivers who have Dry 
Vans. 24/7 dedicated freight ,Must have 2 
years Experience POWER ONLY $1,70 PER MILE 
6308475936 8475534122 №16811

ФЛОРИДА
КУПУВАМ ТРАНС ФИРМА, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 33764, Търся да купя 
транспортна фирма работеща със 2 год. 
минимум стаж.Предпочитам от Флорида. 
2396416441 №17517

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

SOMEWHERE ELSE
BG DISPATCHER, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to work 
from home. Call-1-847-630-6652. 8476306652 
№17639
CDL DRIVER- GREATPAY, 
Цена US$ , Зипкод , Търсим шофьори с CDL 
driver license .( Las Vegas)Minimum 2 years 
experience. Работим за Amazon и повечето 
товари са drip and hook. Заплащането е до-
бро и шофьорите се прибират в Las Vegas 
през ден.За повече информация се обадете 
или изпратете e-mail 7024810467 №17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън.Информация на телефон 7739712024 
№17628
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся работа 
имам hazmat 1.7 месеца опит интересувам 
се от 350 на ден за ресет ще го договорим 
2245512615 №17562
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na 773-712-3757. №17568
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma onlne.Priemam predlojeniq na e-mail 
VsslPvlv@comcast.net ili text na telefon 773-
712-3757. №17557
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с 
опит от България търси работа. За контакт 
Viber +359876511784 №17539
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа. 
От месец сме в Чикаго,получихме зелените 
карти но соц. номера още не. Чакаме ги.Не 
зная добре английски език. Гледане на деца, 
почистване...каквото може. 2248770244 
№17544
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za 
gledane na momichence na 18 meseca v Mt 
Prospect.Za poveche informacia obadete se 
na 248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: 
+359-876-511-784 Viber 359876511784 
№16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 
офиси за почистване. Тел.: 7088900577 
7088900577 №16519

ИМОТИ 
Продавам

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ В ШИЛЕР ПАРК, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60176, Стая в 2 
бедрум апт в Шилер Парк, достъп до фит-
нес и басейн,плюс паркинг 450$+ ток и ин-
тернет. Свободна от 1ви юни. 224 703 3793 
12247033793 №17642
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената: газ, ток, интернет. 
За контакт: 7732091813 №17621
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената ($500): газ, ток, ин-
тернет. За контакт: 7732091813 №17622
FOR RENT, 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, 2 
bedrooms 1.5 bathrooms apartment for RENT 
in ELK GROVE VILLAGE available June 1st. 
Remodeled baths, freshly painted, second 
� oor, balcony overlooking courtyard. For more 
info call 773 719 8080 or 773 996 8900 №17630
2 БЕДРООМ ЕДНА БАНЯ, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, Около 
1000 sq.f.Нови уреди.Централен климатик.
За повече информация 224-577-5615.Наско. 
№17608
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 
2 bedroom 1.5 baths apartment available for 
rent June 1st in Rolling Meadows ( Algonquin 
Rd/ New Wilke). For more information call 
773 996 8900 or 773 592 4069(evening) 
7739968900 №17609
STAIA V DES PLAINES, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Davam 
obzavedena staia pod naem $420. S polzvane 
na kuhnia. Super lokacia blizo do Malincho. 
Vsichko vklucheno. 3475894266 №17610
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Двустаен апар-
тамент в Palatine, с балкон, камина, совстве-
ни места за паркинг, и идеална локация. Из-
годно! 847 219 2272 №17615
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам стая 
под наем за жена в Arlington Heights, IL 
60004. Цена $420, с включени пералня, су-
шилня и интернет. (224-717-9656 ) №17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под 
наем апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington 
Heights ZIP 60005. тел: 847 630 8884 №17584
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем в Des Plaines. Супер локация 
близо до Малинчо. С ползване на кухня. 
Тел.: 3475894266 №17588
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Two bedroom 
for rent Des Plaines. Washer, dryer, brand new 
773/814-3175 №17570
APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, One bedroom 
for rent Des Plaines. Washer, dryer, brand new 
773/814-3175 №17571
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 
apartment for RENT in Arlington Heights. For 
more information call Mladen 224 795 1737 
7739968900 №17573
STAIA FOR RENT, 
Цена US$ 600, Зипкод 60090, Staia s nova bania 
v 2bed/2bath townhous v Wheeling. Prosoren 
hol, goliama terasa s grill, mokro pomeshtenie 
s LG dryer/ washer. Dobre obzaveden, tok, 
parno internet, voda - vklucheni. Tsentralen 
klimatik I parno. Na razpolojenie sa 2 baseina I 
tennis courts. Dava se ot 15 July. Deposit 600$. 
2623531191 №17580
СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60070, Голяма стая за 
1 или 2 души, в Prospect Heights добра лока-
ция близо до магазини и магистрали, парко 
място, изгодно! 8472192272 8472192272 
№17559
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60038, Стая от двуста-
ен апартамент в Palatine, с балкон, собстве-
но парко място, идеална локация, изгодно! 
8472192272 8472192272 №17564
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ADMINISTRATIVE WORK, 
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172, 
Transportation company out of 
Roselle, IL is looking for a full time 
accounting person to work in the 
billing department. Hours are 
from 8am-5pm Monday to Friday. 
7736563865 №17053

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya Palatine, $600 7088376432 №17537

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се 
под наем апартамент, от 1 декември, с две 
спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и вода вклю-
чени във наема. 2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под 
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след 
основен ремонт със � nished basement, 1 car 
garage,5 мин от Wood� eld mall, $1985, Meto 
7732160654 №17008
СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая 
под наем, в районът на Джефърсън парк. 
7735929395 №16952
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia 
pod naem za( Gena ) v Arlington Heights,,IL 
bezplatno polzvane peralnia, sushilnia i 
internet. 400$ ph#224-717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под 
наем в Гленвю 8476300290 8476300290 
№16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна 
диагностика на автомобили след 2000год./
OBD ll букса/ При проблеми с автомобила 
: свети чека ,свети друга лампа на таблото 
,проблеми с автомата ,с двигателя ,електр. 
проблеми и всичко свързано с електрони-
ката на автомобила. Пон- Петък след 18.00...
Съб- Неделя от 10- 15.00 може и на място 
2242545644 №17620
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS , MiniDV видео касети на DVD. 
Трансфер на негативни филми в дигитални 
снимки. 630-456-1366 6304561366 №17626
ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17594
ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety 
Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17597
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нално решаване на канализационни про-
блеми. Разполагам с висок клас техническо 
оборудване.. Предлага се камера и хидро 
джетинг. Професионални водопроводни ус-
луги. 2245957923 №17576

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професио-
нално решаване на канализационни про-
блеми. Разполагам с висок клас техническо 
оборудване.. Предлага се камера и хидро 
джетинг. Професионални водопроводни ус-
луги. 2245957923 №17577

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

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионал-
ни ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове 
със зоново управление. Ремонт на стари 
инсталации и направа на нови. 2245636611 
№17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионал-
ни ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове 
със зоново управление. Ремонт на стари 
инсталации и направа на нови. 2245636611 
№17579
РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ НА 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, 
СЪДОМИЯЛНИ, ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, 
ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ. 
ТЪРСЕТЕ СВИЛЕН НА ТЕЛ.: 847-962-0242. 
8479620242 №17558
ONLINE DISPATCH CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Dispatcher 
Training - taught through zoom video class 
To register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17545
ONLINE SAFETY CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Safety 
Manager Training & Compliance - taught 
through zoom video class To register - Call 
331-551-8787 or visit www.smarttrucking.us 
№17546
ONLINE QUICKBOOKS CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Book 
keeping for Trucking Companies - taught 
through zoom video class To register - Call 
331-551-8787 or visit www.smarttrucking.us 
№17547
ONLINE IFTA CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, IFTA 
Calculation Class - taught through zoom video 
class To register - Call 331-551-8787 or visit 
www.smarttrucking.us 3315518787 №17548
ШИВАШКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60021, Извършвам 
шивашки услуги на дрехи и други. Намирам 
се във Фокс Ривер Гров. Биляна Николаева. 
2244109027 №17535
АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Адвокатски услуги за 
българите в САЩ. Ние сме адвокатска кан-
тора в България и предлагаме адвокатски 
услуги онлайн и от разстояние за Вашите 
нужди в България. - Адвокатска кантора 
“Бориславова и Иванов” 00359895443792 
№17529

БРОКЕР REAL ESTATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам 
услуги в сверата на недвижимите имоти 
.Свържете се с мен ако имате нужда от бро-
кер с който да купите , продадете или нае-
мете имот Телефон за връзка : 6693504878 - 
Ivaylo Balabanov по всяко време 6693504878 
№17531
IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професио-
нално почистване на канализация, кухнен-
ски мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-
563-6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апарта-
менти, къщи, офиси, антики, пиана, хоис-
тинг. Отстъпки за българи. (312)919-8618. 
15 години опит, достъпни цени. 3129198618 
№16827
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za 
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 
№16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна 
грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-
гам три хранения с домашно приготвена 
храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

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

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

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

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

SOMEWHERE ELSE
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom 
Classes Safety Manager Training IFTA Book 
Keeping Dispatcher Freight Broker Car Hauler 
3315518787 №17602
АСТРОЛОГИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Лошият късмет 
идва в определени дни. Ще ги намерите на 
www.astrohit.net Добрият късмет идва по-
често. 359889284567 №17542

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЛЕКАРСТВО, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Трябва ми 
спешно лекарство от България в края на 
месец юни.Ако някой може да ми го до-
несе, моля да ми се обади на телефон 
2242230676, Калин. Плащам $100 за услуга-
та. 2242230676 №17636

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PETERBILT 387 2011, 
Цена US$  15000, Зипкод 60408, Cummins 
455 hp,Байпасван DEF sistem,APU с Honda 
генератор,Led светлини и бар.Камионът е 
от собственик и е добре поддържан.900 000 
мили. 2243229833 №17633

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

VOLVO VNL670, 
Цена US$, Зипкод 60074, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles Good condition!Ready to 
work!Price negotiable!Motivated seller! Call 
Georgi 773-691-6397 №17582
2015 CASCADIA EVOL, 
Цена US$  , Зипкод 1, Freightliner Cascadia 
Evolution 2015 for sale. Engine- Detroit DD15. 
ODO: 563k Miles. Отлично състояние. Сме-
нени ремъци, ролки, компресор, резер-
воари, масла. Без забележки! Обслужен 
на 500к мили. Почистени DPF филтри. DPF 
системата работи безпроблемно. Покрива 
по 3к мили седмично. Цена по договаряне 
2244366441 №17560
2007 VOLVO, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , 2007 VOLVO 
VNL, 10 скорости, ръчка - $10,000 2015 Great 
Dean Trailer-$18,000 В отлично състояние са 
и в момента работят! 630-449-8838 - Кръстю 
№17589
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 с възможност за за-
купуване. Може и на Разсрочено плащане. 
Камионът е в отлично състояние. ODO: 560к 
Miles. Обслужен на 500к мили. Почистени 
DPF филтри. В момента се движи по 3 Хил. 
Мили седмично. 2244366441 №17565
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 
7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам 
запазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата 
е на 206,000 мили. 7739640988 №17368
2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well maintained: 
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time 
oil changes, and regular preventative 
maintenance performed. Ready for the road! 
DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes inside: 
Microwave and fridge!. Become the lucky 
owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @ 
872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 
2008 Volvo VNL, D12 двигател, много добро 
състояние. Чисто нови, съединител, спи-
рачки, водна помпа. Камиона е в движение, 
1 250 000мл. Цена 12500$, цената може да се 
коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам 
HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880 
4147 или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам Fredliner 
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състоя-
ние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Прода-
вам VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, 
готов за работа, нови батерии, гуми – 70%, 
имам документи от подръжката DYNO TEST 
може да се направи, мили – 1,320,000 Цена 
- по договаряне Светлин (708)261-9099 
№16629

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и де-
корация на столове и маси,арки и 
фигури с балони, фон с воали и хар-
тиени цветя, украса за сладък бар и 
мн.др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №17634 
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Ч
естото проверяване на елек-
тронната поща е вредно за 
здравето. Това предупре-
диха учени от Университе-
та Лафборо с научен ръко-

водител Том Джонсън. Според новото 
им проучване честото проверяване на 
имейлите увеличава стреса и води до 
други състояния като сърдечна недос-
татъчност, свръхнапрегнатост, заболя-
вания на щитовидната жлеза и на арте-
риите.

Том Джонсън обясни, че мултифунк-
ционалните устройства, каквито са 
смартфоните, дават възможност на слу-
жителите за целодневен достъп до по-
щенските им кутии, а това често причи-
нява стрес.

По думите на Джонсън голяма част от 
служителите

не осъзнават, 
че са стресирани

Участниците в проучването му не са 
възприемали себе си като стресирани, 
но физиологичните изследвания са по-
казали точно обратното. Това означа-
ва, че самоконтролът може да се окаже 
трудно постижим.

Джаксън отбелязва още, че неефек-
тивното използване на имейлите може 
да доведе и до финансови разходи за 
бизнеса. Той е изчислил, че неумението 
да се работи с електронна поща може 
да струва на работодателите до 10 хиля-

ди британски лири на година на служи-
тел заради загубени ползи.

„Препоръчва се хората, отговарящи 
за политиката на използване на имей-
лите, да преосмислят тези политики и 

да разработят указания как служители-
те да си служат най-добре с електронна-
та поща“, изтъкват Джаксън и колегите 
му, цитирани от Tech Times.

Предвид негативните ефекти от чес-

тото проверяване на пощенската кутия, 
експертите съветват да се намали броят 
на ненужните и безцелни писма и да се 
избягва честото проверяване за входя-
ща поща.

Не проверявайте често 
мейла си, вредно е
XУчени са установили, че това води до стрес, сърдечна недостатъчност и други

Властите в Сингапур включиха куче 
робот в опазването на дистанци-
ята между посетителите в местен 

парк като борба срещу разпростране-
нието на коронавируса.

„Нека пазим Сингапур здрав. За ваша 
собствена безопасност и заради тези 
около вас, моля, стойте поне на един 
метър разстояние. Благодаря“, казва на 
английски с мек женски глас жълто-чер-
ното роботизирано куче на име SPOT, 
докато се навърта наоколо. То се кон-
тролираното от разстояние.

Друг робот с формата на малък ав-
томобил, разположен наблизо, преду-
преждава посетителите да не се „раз-
мотават“ и напомня, че струпванията на 
хора не са разрешени.

Според властите предимството на 

SPOT е, че може да прекосява по-нера-
вен терен в паркове и градини. Освен 
че излъчва послания, напомнящи на по-
сетителите за спазването на мерките за 
социално дистанциране, SPOT е оборуд-
ван с камери и аналитични прибори, за 
да отчита броя на хората в парка, без да 
проследява отделни индивиди и да за-
писва лични данни.

Роботизирано куче „пази“ 
за дистанция в парка

Google Meet, 
най-новият ин-
струмент за ви-

деочат на Google, ско-
ро ще бъде безплатен 
за всички. Инстру-
ментът, който преди 
беше достъпен само 
за потребители на G-
Suite, сега ще бъде безплатен за всеки 
с профил в Google. Вероятно не сте чу-
вали за Google Meet, защото марката 
се появи този месец и замени Google 
Hangouts Meet, инструмент, предста-
вен през 2017 г.

Потребителите ще могат да използ-
ват инструмента на meet.google.com 
или чрез приложениe за мобилни те-
лефони. Приложението вече работи 

и на територията на 
България, потреби-
телите ще получа-
ват безплатен дос-
тъп постепенно през 
следващите няколко 
седмици. Видеосре-
щите в платформа-
та ще бъдат ограни-

чени до 60 минути след 30 септември, 
въпреки че сега няма такова ограниче-
ние.

Мнозина смятат, че това е нещо-
то, което ще измести Zoom на пазара. 
Google твърдят, че техният инструмент 
е по-безопасен, но всъщност Google 
Meet и Zoom работят по един и същи 
начин, що се отнася до киберсигур-
ността.

Google meet се 
изправя срещу Zoom

http://www.bulstate.com/
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Пухкави рогчета със сирене

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Капитан планета. Бас. Вадуц. Марли. Рутери. Диков. 
Юг. Шип. Манто. Овисти. Кери. Арсен. Нант. Барони. Отбор. Виа.
Метох. Опера. Бисе. Ариел. Конго. Козли. Патос. Ил. Шир. Листо. 
Ариана. Видия. Охрид. лек. Банан. Скаут. Песо. Кирии. Чирак. Акче. 
Омове. Икона. Оолити. Айова. Инс. Кадар. Парсек. Дъги. Ириси. 
Дима. Карека. Шивач. Нит. Нерви. Итиси. Шепи. Фенът. Финал. 
Войници. Актриси. 

ОТВЕСНО: Фабрикати. Иван Кондарев. Паупер. Скрин. Чосър. По. 
Лист. Ромео. Дакел. Гений. Емине. Злини. Икике. Ларва. Италия. Рота. 
Арфи. Наина. Орис. Симиди. Вец. Кпд. Трохи. Токио. Аршини. Лудост. 
Епоха. Варии. Каци. Ебола. Ручеи. Свита. Коноп. Таити. Опиат. Семов. 
Рекорд. Рива. Чифт. Тавин. Роси. Пакард. Сир. Фар. Саван. Алеко. 
Синини. Лютни. Гинес. Наеми. Ас. Бригита Чолакова. Катили. 

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

Замесваме от вечерта тесто, като 
към 1 бр. разбито яйце прибавя-
ме 1 ч.ч. хладка вода, ½ ч.ч. кисе-

ло мляко, разтопена и охладена ½ ч.ч. 
мас, 1/3 кубче прясна мая, 2 к.л. сол и 
1 щипка захар. Ако се притеснявате от 
наличието на мас в рецептата, сложете 
същото количество олио.

Разбиваме до получаване на хомо-
генна смес и прибавяме брашно, кол-
кото поеме, за да се получи еластично 
тесто. Поръсваме тестото с брашно и 
слагаме в полиетиленов плик - по-го-
лям. Завързваме и оставяме цяла нощ 
в хладилника. На сутринта тестото вече 
е втасало.

Леко премесваме и оставяме за 15 
минути на стайна температура, нама-
зано отгоре с олио. От готовото тесто 
правим топчета и всяко разстиламе на 
кръгче, слагаме от натрошеното сире-
не и навиваме на рогче. Подреждаме в 
тава върху хартия за печене.

Намазваме отгоре рогчетата, необ-
ходимо ни е 1 бр. разбито яйце. Слага-
ме във фурна на 180 градуса и изпича-
ме до приятно златисто.

Да ви е сладко!  

Кюфтета по чирпански  
на фурна
Замесете 1 кг кайма много добре с 

1 яйце, 1 ч.л. кимион, 1 ч.л. черен 
пипер и сол на вкус, ако е необ-

ходимо, и я оставете настрани.
В тава налейте малко олио и запър-

жете леко последователно 2 ситно 
нарязани моркови на шайби, около 1 
кг картофи, нарязани на по-едри пар-
чета, 2 бр. пиперки - на ивици, и при-
бавете 2 бр. смлени домати. 2 големи 
глави жълт лук се нарязват на по-ед-
ри парчета, добавят се към останали-
те зеленчуци и всичко се вари за око-
ло 5 мин. След това тавата се маха от 
огъня.

В тенджера налейте 1.5 литър вода, 
добавете 1 бр. дафинов лист, оставе-

те да заври на силен огън. Оформе-
те кюфтета от каймата, оваляйте ги 
обилно в брашно и ги пуснете едно 
по едно във врящата вода, оставете 
да поврат около 20 мин.

Извадете кюфтетата с решетъчна 
лъжица и ги подредете в тавата рав-
номерно върху соса. Залейте кюфте-
тата по чирпански с бульона им, по-
ръсете със сол на вкус, 1 ч.л. чубрица 
и черен пипер на вкус, поставете яс-
тието в предварително нагрята на 
200 градуса фурна и печете до готов-
ност на картофите.

Извадете тавата с готовото ястие и 
поръсете със ситно нарязан магда-
ноз.
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
kalina.evstatieva@bg-voice.com

Н
якои от най-интересните за 
разглеждане места в Или-
нойс постепенно потъват в 
забрава. Вижте списък с 11 
от тези невероятни местно-

сти, които могат скоро да се разпаднат и 
да изчезнат завинаги. Посетете ги, пре-
ди това да стане.

Ashmore Estates, Ашмор
Тази сграда е изоставена отдавна, но 

преди време, от 1959 до 1986 г., е била 
убежище. Сега се носят слухове, че е 
населена с духове. Въпреки че не се 
включва в традиционните обиколки на 
района, има възможност отделни групи 
да я посетят и да проведат свои собстве-
ни паранормални разследвания. 

Shawneetown, 
окръг Галътин

Заради честите наводнения, причине-
ни от река Охайо, в този някога процъф-
тяващ град сега живеят едва 300 жители. 
Повечето бизнеси са затворени и голя-
ма част от сградите са се превърнали в 
изоставени места. Местни жители пък 
все по-рядко се срещат.

Детската школа за войници и 
моряци в Илинойс, Нормал

Школата е била открита през 1965 го-
дина, но първоначално е била интернат 
и сиропиталище за деца на ветерани от 
Гражданската война. Преди това, в края 
на 19 век, сградата е била използвана 
като място, където да пребивават засег-
натите от Испано-американската война. 
Школата е затворена през 1979 година и 
много от сградите й отдавна са съборе-
ни. Разбира се, много хора казват, че по-

стройката на школата сега е обитавана 
от духове.

Могилите Кахокия (Cahokia 
Mounds), Колинсвил

Това място някога е било процъфтя-
ващ град на индианците, но е било на-
пуснато около1400 г. Ако отидете, все 
още ще можете да откриете останки от 

древната общност и да научите как са 
организирали живота си.

Кайро, окръг Александър
Този град е разположен на мястото, 

където се сливат реките Мисисипи и 
Охайо в южната част на Илинойс. Силно 
обезлюден, трябва да го посетите, пре-
ди да е изчезнал напълно. В момента 
той има по-малко от 3000 жители и също 
има славата на град, обладан от духове.

Гробището на Bachelor's 
Grove, Мидлотиан

Погребенията в това гробище започ-
ват да се правят около 1840 г., церемо-
ниите приключват през 1989 година. То 
е малко, с едва 82 парцела, и е смята-
но за превзето от духове. Гробището е 
затворено за посетители, но някои все 
още успяват да си пробият път в него.

Желязната пещ, 
окръг Хардин

Разположено в гората Шони по поре-
чението на река Охайо близо до град 
Росиклер, това е историческо място. 
На него има изоставена пещ, някога из-
ползвана за топене на желязо, добива-
но наблизо. Пещта е използвана от 1839 
до 1883 година, въпреки че много преди 
края й е започнала да упада.

Damen Silos, Чикаго
Разположено по поречието на Чикаго 

Ривър, това е популярно място за тий-
нейджърите. Технически е незаконно да 
се стига тук, така че трябва да бъдете с 

повишено внимание. Построени през 
1906 година, тези 15-етажни силози за 
зърно са били изоставени след експло-
зия в тях през 1977 г. Но все още могат 
да се видят тайни тунели и релси в тях.

Savanna Army Depot, 
окръг Джо Дейвис

Разположена по протежението на Ми-
сисипи Ривър, тази сграда някога е била 
използвана като склад за военното обо-
рудване. Той е работел от 1917 до 2000 
година. В разцвета си депото се е раз-
простирало на 13 000 акра, голяма част 
от които сега са защитени природни 
обекти.

Поправителен център 
в град Джолиет

Макар и вече рушащи се, тук има 24 
сгради. Този кампус е бил използван за 
затвор от 1958 до 2002 година. Заоби-
колен е от високи стени с бодлива тел, 
има охранителна кула, болница, кафене, 
зала за гимнастика, църква и др.

Държавна болница в 
Мантено, окръг Канкакий

Филмите на ужасите за някогашни 
психоотделения вероятно са почерпи-
ли идеи оттук. Известна като място на 
лоботомиите, шоковите лечения и други 
неприятни лечения, тази болница е ра-
ботила от 1930 до 1989 г., като максима-
лен капацитет е имала през 1950 г.

XСред тях има изоставени градове и сгради, обладани от духове

11 места в Илинойс, които трябва 
да видите, преди да изчезнат

ShawneetownAshmore Estates

Снимкa: Facebook/Ashmore Estates Снимкa: Flickr/Doug Kerr

Детската школа за войници и моряци. 
Снимкa: Wikimedia Commons/John Alltop

Cahokia Mounds 

Снимкa: Flickr/emilydickinsonridesabmx

Кайро, окръг Александър 

Damen Silos, Чикаго

Снимкa: Flickr/Ian Freimuth
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XПредание разказва, че поясът на света Богородица е минал и през това миниатюрно селище

Мелник: Пясъчният град,  
който лъха на история и вино

С
кътан в югозападните скло-
нове на Пирин, Мелник е най-
малкият град в България, се-
лище на това място е имало 
още от римско време, през 

средновековието е бил силна крепост, а 
през османското иго - цветущ град.

Мелник е съчетание от невероятна 
природа - скали, скупчени около къщи 
върху хълмове, легендарна история, 
култура и вино. Възхищение будят сгу-
шените една над друга бели къщи с кра-
сиви еркери и тихи дворове, потъна-
ли сред зеленината и спокойствието на 
отколешна слава. Освен история и ар-
хитектура Мелник е и вино. В пясъчни-
те пирамиди, които го опасват от всички 
страни, са издълбани своеобразни изби, 
в които зрее, отлежава и се съхранява 
прочутото мелнишко вино.

Старинните мелнишки къщи впечат-
ляват с богатата си архитектура, с изби-
те си, с подредбата, разкриваща българ-
ското чувство за практичност и красота.

Тук се намират най-чудноватите зем-
ни образувания, изваяни от бял рон-
лив пясъчник - Мелнишките пирамиди. 
В течениe на хилядолетия на площ от 17 
кв.км ерозията е изваяла този необик-
новен свят. Със силата на въображени-
ето си може да разпознаете в тях гигант-
ски гъби, древни кули, обелиски и много 
др.

Мелник определено вдъхновява или 
поне гони натрупаните от градското 
всекидневие напрежение и припряност. 

През работните дни там е по-спокойно, 
тишината се нарушава единствено от

македонските песни, 
които се носят от механите

Да стигнете до това кътче, сякаш спря-
ло във времето, е повече от лесно. Ня-
как неусетно се озовавате пред едно ми-
ниатюрно селище и ще ви трябва доста 
фантазия да се сетите, че това всъщност 
е град. Къщите са разположени амфите-
атрално на няколко реда в продълже-
ние на около километър от двете страни 
на дерето, което се влива в Мелнишка 
река. Концентрацията на старинни по-
стройки, повечето от които са превър-
нати в примамливи механи, е толкова 
голяма, че на мига грабва въображени-
ето. В случай че не сте почитатели на но-
щувките в хотели, може да си изберете 
някоя от многото стаички под наем, от-
давани от местните жители срещу 10-
15 лв. Разликата е в цената. И хотелите, 
и квартирите са в красиви къщи в мел-
нишки стил.

Намерете време за една разходка из 
града по светло. Има много да видите - 
Кордопуловата, Менчевата, Лумпарова-
та, Сандъкчиевата, Узуновата и ред дру-
ги къщи. Повечето от тях са без дворове 
(издигнати са върху стръмен склон), но 
за сметка на това са разточително прос-
торни отвътре. Изключение прави Дел-
чевата къща, която е с голям вътрешен 
двор по простата причина, че по тур-
ско е била зандан. Освен с архитектура-
та си Пашовата къща е любопитна зара-
ди това, че навремето е била харем - там 
си е поживял Ибрахим бей. Синята къща 
пък, която се казва така заради цвета на 
фасадата си, се гордее,

че е в нея е живял 
Яне Сандански

и допреди 15-ина години е била негов 
музей. Любопитно ще е да видите и ог-
ромното училище „Неофит Рилски“.

Повечето къщи са възстановени по 
снимка. Върху оригиналния каменен 
зид са издигани тухлени стени върху бе-
тонна плоча. От оригиналните тесни и 
стръмни калдъръмени улички също не 
са останали много. Най-голямата промя-
на обаче е около дерето. Сега то е опа-

сано от триметрови стени и прилича на 
сухо корито на река. Преди къщите са се 
строяли зигзагообразно на сантиметри 
над дъното, като по този начин са убива-
ли скоростта на водния поток. В редки-
те случаи, когато дерето се е пълнело с 

вода, хората са се предвижвали по дър-
вени тротоари и мостчета.

Тези промени обаче не са успели да 
убият чара на Мелник - достатъчно е 
само да посетите издълбаната в пясъч-
ните скали изба на Шестака, да изпие-
те няколко чашки живително винце и 
да се полюбувате на огрените от лун-
на светлина Мелнишки пирамиди. Тога-
ва сигурно ще се досетите защо деспот 
Алексий-Слав е избрал точно местенце 
за столица на своето самостоятелно фе-
одално владение.

Навремето Мелник е имал над 70 
черкви, сега са четири, от които дейст-
ват само две - митрополитската черква 
„Св. Николай Чудотворец“ и „Свети Йоан 
Кръстител и Предтеча". Другите са „Све-
ти Антоний“ и параклисът на хълма Све-
ти Никола „Света Зона“, което преди е 
било черква, но от роненето на хълма е 
пропаднала. Истинското му име е „Света 
Богородица Спелиотиса“, което е гръцко 
название. Зона на гръцки означава пояс, 
а тук се чества честният пояс на света 
Богородица. Съборът там е в края на ав-
густ. Когато се възнася на небето,

света Богородица е хвърлила 
пояса на свети Тома

Преданието разказва, че поясът е ми-
нал и през Мелник, заради което е по-
строена тази черква. Смята се, че на 
това място жените могат да се излекуват 
от безплодие. И до ден днешен тук идват 
много жени, основно от околните градо-
ве и села. Дават им се едни червени кон-
ци, които символизират пояса на Бого-
родица. Връзват си го около кръста и се 
надяват да се излекуват.

В Грозни дол, който се намира около 
Мелник, е сниман първият български 
фантастичен филм - „Крепост след слън-
цето". Пейзажът там наистина е извънзе-
мен.

В Мелник е най-красиво по пълнолу-
ние. Зимно време е пък като в приказка 
- обликът на града се променя напълно.

Изборът е ваш - през лятото или зима-
та или когато и да посетите това дивно 
място, ще усетите любовта, тишината и 
спокойствието, които са накарали дес-
пот Слав да създаде това уникално се-
лище.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Пътеката към платото Свети Никола започва срещу Музея на виното, който се намира на главната уличка.

В църквата „Св. Антоний“ изцеление намират душевноболни хора.

Снимки: Архив
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М
ладият нападател на „Ас-
тън Вила“ Индиана Васи-
лев подписа нов договор с 
клуба, който ще го задържи 
на „Вила Парк“ до лятото на 

2022 г. Футболният талант е роден в Сава-
на, Джорджия, и е от български произход.

19-годишният Василев, който има ма-
чове за различни юношески гарнитури на 
националния отбор на САЩ, направи своя 
дебют за първия състав на Виланите през 
този сезон и е спечелил доверието на ръ-
ководството на клуба.

Василев дебютира за „Вила“ в мач сре-
щу „Фулъм“ за ФА Къп през януари, а след 
това изигра два мача за тима във Висшата 
лига, както и един

в полуфиналите 
на Купата на лигата

срещу „Лестър Сити“.
„Изобщо не се замислих за новия дого-

вор. Клубът ме подкрепяше много през 
последната година и успях да си спечеля 
място в първия състав. След като сторих 
това, получих силна подкрепа от другите 
играчи и треньорите. Много съм щастлив, 
че подписах за още две години“, сподели 
Василев, който е роден в семейството на 

български емигранти. „Имам да работя 
още много в следващите години и се на-
дявам да ставам все по-добър“, допълни 
младият футболист.

По-рано тази година Василев получи 
покана от националния селекционер Ге-

орги Дерменджиев да играе за младеж-
кия национален отбор на България, но 
той и семейството му отклониха тази по-
кана и заявиха, че Василев ще се опита да 
пробие в американския национален от-
бор.

Българин от Савана подписа 
нов договор с „Астън Вила“
XМладежът получи покана за българския национален отбор, но отказа

Снимкa: архив

Един от най-големите вратарски 
таланти в международния хо-
кей - Тайлър Уол - подписа пред-

варителен договор с „Рейнджърс“, 
където играе и руският национал с 
български корени Александър Геор-
гиев. Нюйоркчаните избраха кана-
деца в шестия рунд на драфта през 
2016 година и имаха време до 15 ав-
густ, за да подпишат договор с него. 
Така той се превръща в сериозна 
конкуренция за Георгиев.

Уол игра четири сезона за Универ-
ситета в Масачузец. През 2019/2020 
той е с баланс 18-8-6 при два шътау-
та, 2.10 гола получени средно и.931 
спасявания. 22-годишният страж е 
девети в NCAA по последния пока-
зател и неговите 336 спасени шайби 
в третите части и продълженията из-
равняват третото най-добро пости-
жение в колежанската история.

Снимкa: Amy Irvin / The Hockey Writers

Георгиев застрашен 
от канадец в „Ню 
Йорк Рейнджърс“

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Е
дин български тийнейджър и 
неговият баща планират пре-
зокеанско пътуване в средата 
на юни.

16-годишният Максим Ива-
нов от училище „Св. Георги“ в София и 
баща му Стефан Иванов, български фи-
нансист и предприемач, ще се отправят 
на плаването, което може да донесе мно-
жество рекорди.

Те ще предприемат пътешествие от 
Португалия до Бразилия с построената 
от тях гребна лодка NEVEREST след бро-
ени дни, разказва economy.bg.

Максим и Стефан ще прекосят Атлан-
тическия океан и ще осъществят първа-
та океанска гребна експедиция за Бълга-
рия.

Това ще бъде и първото в света пла-
ване между Европа и Южна Америка на 
лодка с двама гребци. Десетокласникът 
Максим има реален шанс да постави и 
световен рекорд на Гинес – за най-млад 
гребец в света, прекосил океан.

Експедицията на двамата българи ще 
бъде и със специална кауза – стимули-
ране на донорството. Гребците застават 
зад кампанията на Министерството на 
здравеопазването „ДА! ЗА ЖИВОТ!“, коя-
то цели да повиши информираността в 
обществото за даряването на органи и 
да окуражи повече хора да спасят живот, 
като бъдат

потенциални донори 
след смъртта си

„Мечтаем да прекосим Атлантиче-
ския океан още от преди да започнем да 
строим лодката ни NEVEREST. Решихме 
да обвържем нашето пътешествие с до-
норството, защото за нас това е изклю-
чително важна кауза. В момента над 1150 
българи чакат орган за трансплантация, 
а на година в страната ни се извършват 
едва 30-40 операции. Затова е важно 
всеки един от нас да се замисли и да ос-
ъзнае, че има възможността да спаси чо-
вешки живот, без да ощети нито себе си, 
нито близките си“, споделят гребците.

Лодката, с която бащата и синът ще се 
отправят на океанска експедиция, е на-
правена от фибростъкло и е оборудвана 
с най-съвременни средства за комуни-

кация и навигация – 7 сателитни устрой-
ства, 2 радиостанции, 4 компаса. Максим 
и Стефан създават NEVEREST в гаража си, 
като построяването им отнема година 

и половина. През това време те взимат 
уроци по гребане от двукратната светов-
на шампионка Виктория Димитрова.

Лодката вече е тествана в Черно и 

Егейско море. Максим и Стефан обика-
лят остров Тасос само за 48 часа, като по 
време на тази кратка експедиция преми-
нават през две бури.

X16-годишният Максим има реален шанс да постави 
световен рекорд за най-младия гребец, прекосил океан

От Португалия до Бразилия: 
Българи с лодка през Атлантика

Стефан ИвановМаксим Иванов

Снимки: Facebook

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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К
учето и човекът са добри при-
ятели от древни времена. То е 
предано и излъчва безкрайна 
любов. Незаменимо в игрите, 
пълноценно в семейството. Но 

и кучетата, както и хората, имат свои ха-
рактери, които понякога се припокриват 
изцяло с тези на хората. Често това зави-
си и от породата.

Затова, според някои проучвания, ку-
чето, което сте избрали или което иска-
те да имате, говори много повече за вас 
и вашия характер от много тестове и пси-
хологически анализи.

Ето няколко породи, подбрани от 
Dama.bg, които имат доста изявен харак-
тер и вижте дали ако някоя от тях е лю-
бимата ви, какво означава това за харак-
тера ви.

1. Австралийска овчарка
В живота търсите забавления и при-

ключения. Предпочитате да вървите по 
неутъпкани пътеки. Притежавате висо-
ка интелигентност и нестихваща енер-
гия. Обичате физическите и умствени 
предизвикателства. В природата ви е да 
помагате на хората и винаги защитава-
те онези, които обичате. Недостатъците 
ви са, че лесно се отегчавате и разсейва-
те, затова често оставяте работата за по-
следния момент.

2. Померан
Вие сте екстроверт с висока интели-

гентност, който иска да е в центъра на 
вниманието. Тъй като сте много друже-
любна и весела личност, много лесно за-

вързвате нови приятелства. Много сте 
амбициозни и не се предавате, докато 
не постигнете целите си. Понякога оба-
че успехът се превръща в мания и цел на 
всяка цена. Искате да сте първи дори в 
неважни неща. Препоръчваме ви внима-
телно да подбирате целите си и да се съ-
средоточавате върху най-важните.

3. Лабрадор

Вие сте любознателна личност, която 
постоянно търси нови приключения. Хо-
рата обичат компанията ви, особено де-
цата, с които се разбирате чудесно. При-
чината е, че и вие сте запазили детското 
в себе си. В същото време притежава-
те завиден самоконтрол и знаете как да 
се справяте с напрегнати и трудни ситу-
ации. В любовта сте големи мечтатели и 
романтици. Мечтаете за приказна сватба 
и любов като от роман.

4. Лабрадудел
Понякога сте малко непредвидими, но 

знаете как да се възползвате от това свое 

качество. То ви помага да мислите нес-
тандартно на работа и в същото време 
да бъдете душата на компанията. В любо-
вта търсите човек, който да ви допълва, 
и затова често се влюбвате в хора, които 
са ваша пълна противоположност. Ина-
че мислите много практично, не си втъл-
пявате някакви илюзии, че има идеални 
връзки без проблеми, затова сте гото-
ви на компромиси и да работите върху 
връзките си.

5. Хъски
Вие обичате хората, което си личи от-

далече, и това привлича околните към 
вас. В живота търсите мир, спокойствие, 
баланс и хармония, но в същото време 
сте и много енергични. Определено сте 
истински боец – не се отказвате, докато 
не постигнете целите си. В любовта оби-
чате да давате и да се грижите, но очак-
вате същата всеотдайност и от партньо-
ра си.

6. Чихуахуа
Вие сте много дружелюбни и общи-

телни. Знаете какво искате и как да го 
постигнете. Изключително предани сте 
към хората, на които държите. Обича-
те да се грижите за тях и искате те да ви 
споделят всеки проблем. Тази всеотдай-
ност е в рязък контраст със собствената 
ви нужда да оставате насаме от време на 
време, да размишлявате и да си почива-
те от останалите.

7. Питбул
Вие притежавате свободолюбив дух, 

увереност и неизчерпаема енергия. Тъй 
като сте много уверени в себе си и знае-
те добре силните си страни, другите не-
рядко ви приемат като твърде агресив-
ни, нападателни и дори самовлюбени. 
Понякога обаче трябва да сте отборен 
играч и да не се опитвате да направи-
те всичко сами. За вас любовта се гради 
върху всеотдайността, доверието и пъл-
ната свобода.

Как породата на кучето 
разкрива характера на човека
XКакво куче имаме или искаме да имаме разкрива много за това какви сме ние
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https://www.zneimerlaw.com/
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Звездата Ед Шийрън има ново хоби. 
29-годишният певец е сложил коше-
ри в дома си и е започнал да се зани-

мава с отглеждане на пчели. Имението на 
Ед се разпростира на 16 акра и се намира 
в Съфолк.

Изпълнителят на „Shape of You“ искал да 
си произвежда собствен мед.

„Ед е поставил дървен кошер в края на 
имота си. Той вече си има засети култури и 
отглежда животни, така че явно се наслаж-
дава на този начин на живот“, коментира 
източник на „The Sun“.

Шийрън отглежда още и кози и пилета. 
Той си е направил оранжерия за отглежда-
не на зеленчуци, а в двора има и овощни 
дръвчета.

Музикантът е доста креативен, що се от-
нася до имението си. В двора му има и кръч-
ма, която се свързва с къщата чрез тунел.

Селена Гомес зарадва 
абитуриентите

Шер спретна „социално дистанцира-
на“ парти изненада за рождения си 
ден.

Изпълнителката на „Ако мога да върна вре-
мето назад“ призна, че „не й е било лесно“ да 
се дистанцира от любимите си хора, но е пре-
карала страхотно с торта с 10 души навън.

„Страхотна изненада! Подарък, балон и 
торта-емоджи! Маски, ръкавици и социална 
дистанция“, написа тя в Туитър.

„Ако последните два месеца ни научиха на 
нещо, то това е да не приемаме нищо за да-
деност. Човек трябва да се радва и цени дори 
малките неща, изпълващи живота, понеже 
никога не знае кога може да ги загуби“, ко-
ментира пандемията от коронавируса певи-
цата..

По-късно Шер благодари на феновете си 
за подкрепата и поздравленията за рожде-
ния ден.

Абитуриентите не можаха да 
бъдат в класните стаи за по-
следно, изпращането им в 

училище не беше такова, каквото са 
си представяли, а и абитуриентски-
те им балове бяха отложени.

Но някои звезди намериха начин 
да ги зарадват. Певицата и актриса 
Селена Гомес даде съвет на завърш-
ващите училище през 2020 г. и се 
опита да ги вдъхнови.

„Вие всички сте работили неверо-
ятно усилено, за да стигнете до този 
етап, и знам, че това не е точно за-
вършването, което сте си предста-
вяли. Това е едно пътешествие, не 
се ядосвайте от грешките и спън-
ките - те се случват на всеки от нас. 
Опра казва, че не се превръщаш в 
това, което искаш, а в това, в което 
вярваш.“

34-годишната певица обмисля да се отка-
же от алкохола и да изтрезнее завина-
ги, след като преминала „лечебен про-

цес“ за отказ от пиенето по време на работата си 
по последния й албум „Chromatica". Той се очаква 
да излезе на пазара на 29 май.

„Опитвах да се справя с болката, която изпит-
вах. Е, мога всеки ден да изхвърлям ада от себе 
си и да продължа да пия, или просто мога да бъда 
щастлива, че все още съм жива и достатъчно до-
бре“, заяви звездата.

Лейди Гага припомни, че вече се е преборила и 
с друг порок- цигарите.

„Спрях пушенето. Отказването е толкова труд-
но. Когато приключихме записите, реших и прос-
то спрях. Това е най-чудното нещо, което можеше 
да ми се случи – музиката всъщност ме излекува“.

Алигаторът Сатурн от Мисисипи, набеден за 
любимец на Хитлер, почина от старост на 
84 г. в московския зоопарк. В дивата при-

рода алигаторите обикновено живеят до 30-50 г.

Сатурн е роден около 1936 г. в САЩ. Предали 
го на Берлинския зоопарк, откъдето избягал по 
време на бомбардировките на 23 ноември 1943 
г. Британски войници го открили през 1946 г. и 
го предали на СССР. Следващите 74 години той е 
прекарал в московския зоопарк.

В един момент добива популярност легенда-
та, че в Германия Сатурн е живял не в зоологиче-
ската градина на Берлин, а в личната колекция на 
Хитлер, но доказателства за това твърдение няма.

Гледачите разказват, че алигаторът е бил при-
дирчив към храната и обичал масажа с четка.

Лейди Гага отказала 
алкохола и цигарите

Умря любимият  
алигатор на Хитлер

Шер отпразнува 74-ия си 
рожден ден с торта и маска

Ед Шийрън отглежда 
пчели и кози
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Кая Гербер е поредната знамени-
тост, която реши да промени при-
ческата си по време на каранти-

ната. Моделката публикува снимки и 
показа, че вече е руса.

На един от кадрите звездата позира 
по бански в маслинено зелено и показ-
ва, че има гипс на ръката. „Претърпях 
лек инцидент, но съм добре“, написа тя. 
Феновете ¡ пожелаха да се възстанови 
бързо, но и веднага забелязаха новата й 
прическа.

На друга снимка Гербер е в басейна 
и чете книга от iPada-а си. Манекенката 
участва в литературен клуб и обсъжда 
различни книги заедно с други знаме-
нитости всеки петък.

Кая не дава подробности какъв ин-
цидент е претърпяла, но уточнява, че е 
късметлийка и че се е разминала само 
със счупена ръка.

Селена Гомес зарадва 
абитуриентите

Добрият пример на Матю 
Макконъхи, който игра 
бинго заедно с обитатели-

те на дом за възрастни хора в 
родния му щат Тексас, беше пос-
ледван и от принц Уилям и Кейт 
Мидълтън, които организира-
ха специална бинго вечер чрез 
онлайн платформата Zoom за 
възрастните хора от дом в Уелс. 
Херцозите на Кеймбридж се ре-
дуваха да казват числа, а някол-
ко клипа от специалната вечер 
се появиха в YouTube.

Освен че зарадваха възраст-
ните хора, Уилям и Кейт разгова-
ряха със здравните работници, 
които работят в дома. Те им бла-
годариха за тяхната отдаденост 
по време на пандемията за гри-
жите им за възрастните и ги раз-
питаха за предизвикателствата, 
пред които са изправени.

Добрият пример на Матю 

Принц Уилям и Кейт играха 
бинго с възрастни хора

Кая Гербер е поредната знамени

Кая Гербер стана блондинка
Дженифър Лопес разказа за своя сватбен 

танц с нейния бъдещ съпруг Алекс Родри-
гес. 50-годишната поп дива и 44-годишният 

бивш баскетболист често показват, че са нераз-
делни, но сватба все още няма. Наложи се те да 
отменят празничното тържество заради панде-
мията от коронавируса.

Дженифър не губи надежда, че все пак ще бъде 
отново булка, и вече мисли по детайлите за съби-
тието. Например, тя вече си представя какъв ще 
бъде първият танц на младоженците. Като пре-
красен танцьор, тя е усвоила още доста стъпки. 
Джей Ло се готви да устрои минишоу. „Знам много 
стилове. Смятам, че в един момент това ще стане 
грандиозно представление. Все още не знам как-
во точно ще направим“, разказва звездата.

Дженифър Лопес подготвя 
първия си сватбен танц

Елизабет Хърли 
облече рокля 

отпреди 21 г.
Стоенето вкъщи понякога може да е доста 

скучно. Докато мерките леко започват да 
се разхлабват, то в САЩ нещата не изглеж-

дат толкова добре. Там карантината продължава с 
пълна сила и излизанията навън не са препоръчи-
телни.

Тъй като все още не се знае кога ще бъдат разпъ-
нати червените килими, Елизабет Хърли се погри-
жи да си спомним за един момент, случил се преди 
цели 21 години.

Актрисата публикува снимка в Instagram, на коя-
то носи рокля, с която се появи на награждаване-
то на най-добрите дизайнери през 1999 г. Тогава 
Хърли залага на лилаво Versace, което сякаш е на-
правено точно за нейните извивки. Под ръка с то-
гавашния си приятел Хю Грант, звездата накара 
фотографите да вперят обективите си в нея. Башар Рахал е имал сериозни здравословни 

проблеми. Актьорът сподели, че е имал спу-
кан бъбрек около Великден. Звездата благо-

дари на медиците от болницата в Габрово, които 
са реагирали изключително бързо и са го спаси-
ли.

„Един малък ад за мен приключи. В продълже-
ние на месец се занимавах със спукан бъбрек, 
камъни и още куп тъпотии, които ме споходи-
ха. Пиша този пост заради две неща. 1. Пазете се. 
Доста пропуски имаме в тялото си като такова. 
От тъпотия може да страдаме дълго и болезнено. 
2-ро. Имаме прекрасни лекари, на които искам да 
благодаря.

Актьорът вече си е у дома. Той получи подкре-
па от своите приятели в социалните мрежи, които 
му пожелаха бързо възстановяване.

Башар Рахал опериран по 
спешност заради спукан бъбрек
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През годините Джонсън доста пъти е бил пи-
тан защо се е отказал от кеча. Сега Скалата 
обяснява, че през 2004 г. се е оттеглил, за-

щото договорът му е изтичал и заради една мечта.
На 32 г. Скалата смята, че е точният момент да 

пробие в Холивуд, но и да пожъне огромен ус-
пех. След като това се случи, той се върна отново 
в Световната федерация по кеч, за да допринесе 
още за развитието й.

Ето защо през 2011 г. провежда разговор с Винс 
Макмеън, председател на федерацията, за да на-
правят така, че година по-късно Шампиона на на-
рода да се завърне на ринга в серия от мачове.

И официалното му пенсиониране от кеча идва 
през 2013 г. след мач в Madison Square Garden 
срещу Джон Сина.

Робърт Алън Цимерман, познат с артистич-
ния си псевдоним Боб Дилън, е певец, музи-
кант, композитор, актьор, поет и сценарист, 

роден на 24 май 1941 в Дълют, Минесота, САЩ. 
Носител е на Нобелова награда за литература за 
2016 г.

Голяма част от най-популярните му произведе-
ния са създадени през 60-те години на 20 век, ко-
гато той се превръща в една от знаковите фигу-
ри на общественото недоволство в Съединените 
щати.

Някои от песните му, като „Blowin' in the Wind“ 
и „The Times They Are a-Changin'“, се превръщат в 
химни както на движението за граждански права, 
така и на антивоенното движение.

„Вдъхновението не ни посещава много честно. 
Така че го грабвай там, където си го срещнал“, ка-
тегоричен е певецът.

Дуейн Джонсън жертва 
кеча заради киното

Боб Дилън на 79: Честито на 
твореца!

Траволта избяга от карантината 
с частния си самолет

Инцидентът е станал в Арбон, Югозападна 
Франция, докато актьорът карал по улици-
те на селото. Не се уточнява какво точно се 

е случило, за да се стигне до падането от мотора, 
но според френските медии пожарникари бързо 
са се притекли на помощ на актьора. Той е нара-
нил главата си и незабавно е бил откаран в бол-
ница. Травмата не е тежка и вече се чувства мно-
го по-добре.

Венсан побърза да успокои своите последова-
тели в Instagram, като написа, че „се случват и та-
кива неща. За щастие не е нищо сериозно и няма 
повод за притеснение“.

От обявяването на извънредното положение 
във Франция Венсан и семейството му се бяха из-
олирали в Тулуза - родното място на вече 23-го-
дишната съпруга на актьора.

Венсан Касел е претърпял 
произшествие със скутера си

Това, че хората в САЩ се намират в 
състояние на социална изолация, 
не спря Джон Траволта да излезе и 

да се поразходи с... частния си самолет. 
Актьорът, който взима лиценз за пилот 
на 22-годишна възраст, публикува видео 
в социалните мрежи от кабината на един 
от самолетите си. Изглежда, че времето е 
прекрасно за летене и актьорът напълно 
се възползва от това.

Съпругата му Кели Престън обожава 
да се вози при него. Пред къщата им във 
Флорида имат няколко самолета, които 
са паркирани отпред на собствени две 
писти. Траволта е притежател и на Боинг 
707-138. Освен по самолетите, той е фен 
и на бързите коли.

Той е пилотирал до Русия, Южна Афри-
ка, Австралия, Таити, Великобритания и 
Близкия изток.

Шарън Стоун на 62: 
Спортувайте, за да сте секси

Дори и на 62 г., Шарън 
Стоун все още пленява 
мъжете със своите про-

вокативни фотосесии. Тя оба-
че изглежда така, защото спаз-
ва няколко основни правила в 
грижата за своето тяло.

Актрисата се стреми да 
спортува редовно. Тя съвет-
ва всяка жена на нейната въз-
раст да отделя поне 45 мин. за 
тренировка, като при Шарън 
това се случва 3-4 пъти сед-
мично.

Актрисата смята, че каквато 
и диета да спазва човек, тряб-
ва да спортува, ако не иска да 
напълнее. Шарън се доверява 
и на пилатес, които освен на 
физиката й, влияят чудесно и 
на психиката й, като й помагат 
да се отпуска и да релаксира.

Актрисата не крие, че пие 
много детоксикиращи чайо-
ве и се храни умерено, като се 
опитва да ограничи въглехи-
дратите.
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Туристи заснеха кафява мечка с две мечета 
под Рилския манастир. В дирекцията на При-
роден парк „Рилски манастир“ е получен ви-

деоклип, който показва как мечка с две мечета 
пресичат пътя под Рилския манастир.

Кадрите са уникални, тъй като през последни-
те години специалистите на парка успяваха само 
да открият само следи, които да докажат жизнена 
дейност на вида в района.

Мечката е застрашен вид, включен в Червената 
книга на България, освен това кафявата мечка е 
индикатор за първична дива природа в Рила пла-
нина.

Заснеха мечка с две мечета 
под Рилския манастир

Сивите домашни мишки - един от най-инва-
зивните бозайници, са се възползвали от 
усядането на първите човешки популации 

преди 15 000 г., за да покорят планетата. Между-
народно изследване в осем държави показва, че 
те са съществували паралелно с първите домаш-
ни котки. Биологичната инвазия на домашната 
мишка Mus Musculus е започнала в Близкия изток.

„Мишките са намерили в човешкото обкръже-
ние много предимства в сравнение с естествена-
та си среда, като постоянно наличие на храна и 
защита от хищници и съперници“, обясняват спе-
циалистите.

С развитието на земеделието, мишките след-
ват човека до Кипър с лодките преди 10 000 г. На-
шествието им в Европа е чак след 5000 г.

Черната перла в модната индус-
трия, Наоми Кембъл, празнува 
своя 50-ти рожден ден. Тя е пър-

вият чернокож модел в света, оглавил 
корицата на престижното модно спи-
сание Vogue.

Родена е в Англия на 22 май 1970 г. 
и е отгледана само от майка си – тан-
цьорка от Ямайка. Когато започва мод-
ната си кариера, е едва на 15.

„Никога не съм се страхувала да по-
моля за помощ. Трябва да правите 
грешки! Това е начинът да придобие-
те опит и мъдрост. Така работи светът!“, 
смята модната звезда.

Тази година Наоми се качи отново 
на модния подиум след 14 г. прекъсва-
не. Направи го за марката „Валентино“, 
и то така, че в следващите 14 години 
ще сме все така впечатлени от класата, 
грацията и женствеността, която тази 
жена излъчва.

Джиджи Хадид: Нямам 
пластични операции
Джиджи Хадид е един от най-кра-

сивите модели в света. Точно за-
ради това тя често е избирана да 

бъде лицето на една или друга реклам-
на кампания на различни марки.

Има хора обаче, които смятат, че ней-
ната красота не е естествена, че Джи-
джи си е правила корекции по лицето. 
Тя обаче бързо опроверга тези слухове.

По време на онлайн среща с гримьор 
тя говори открито за пластичните опе-
рации, грижата за кожата и как лицето 
й се променя по време на бременност-
та.

Супермоделът очаква първото си 
дете от Зейн Малик. Бебето трябва да 
се появи през есента.

„Хората мислят, че си слагам филъри 
и затова лицето ми изглежда кръгло. 
Винаги съм имала бузи и особено сега, 
когато съм бременна“, казва Хадид.

Актрисата Салма Хайек за-
почна кампания срещу 
домашното насилие в ус-

ловията на изолацията заради 
коронавируса. Тя призова мили-
оните си последователи в соци-
алните мрежи да „бъдат солидар-
ни с жените“.

Кампанията #StandWithWomen 
ще се води от модната марка 
„Гучи“ и инициативата й#Chime 
For Change (Камбанен звън за 
промяна), основана от Хайек и 
Бионсе за подпомагане на орга-

низации, борещи се с домашното 
насилие по света.

„Оттегляме се в домовете си, 
за да се предпазим от заплахата 
на Ковид-19, но какво става, ако 
самият ни дом е заплаха? - запи-
та Хайек във видео, споделено с 
почти 15-те милиона нейни по-
следователи в Инстаграм. - Тол-
кова е важно да заемем позиция 
срещу половото насилие... Наис-
тина можем да постигнем промя-
на, ако обединим гласовете си и 
изкрещим „стига вече“.

Наоми Кембъл на 50:  
„Трябва да правите грешки!“

Мишките използвали 
хората, за да покорят света

Салма Хайек с 
кампания срещу 
насилието вкъщи
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Я
пония е изненадваща страна – 
с необикновени традиции, не-
обичайни храни и неочаквани 
гледки. Вярно е, че много еле-
менти от японската култура-

та са се разпространили по света и днес 
дори не си даваме сметка, че са част от 
ежедневието ни. Сред тях са сушито и ка-
раокето, които водят началото си имен-
но от Страната на изгряващото слънце. И 
все пак в Япония има неща, които могат 
да се видят само ако я посетите. Ето де-
вет от тях, събрани от „Обекти“.

Светофари със зайче
Видите ли зеленото човече, пресича-

те улицата – всички знаем това от деца. 
На някои кръстовища в Япония обаче 
няма да видите никакво зелено човече 
на светофара, а вместо него - зайчето 
Мифи – герой, създаден от холандския 
автор на детски книжки Дик Бруна. Как 
обаче това е навлязло в японската кул-
тура? Отговорът е прост: Мифи изглеж-

да като Хелоу Кити – лицето на популяр-
ната марка - най-известната измислена 
героиня на японската компания Санрио. 
Името означава буквално Котенцето 
Здравей.

На заведение с полягане
Свикнали сме да седим на столове в 

кафенето, бара, ресторанта. Японците 
обаче предпочитат по-голям комфорт, 
който да се доближава до домашния 
уют, затова в заведения ще видите нещо 
като ниски кресла, в които можете да се 
излегнете. Европейците ги наричат „иза-
кая“ – по името на кръчмите, където тра-
диционно има такива столове.

Масажори за глава
За да се освободим от стреса или да 

облекчим главоболието, често си слу-
жим с масажор за глава. В Япония той 
изглежда като многоцветен октопод – 
електрическо устройство, което може 
да се похвали с много по-креативен ди-

зайн от европейския.

Сами в кафенето
Не е необичайна гледка да видите чо-

век, който пие сам кафе или обядва сам 
на масата. Някои хора дори предпочитат 
да си почиват по този начин, избягвай-
ки необходимостта да водят разговор. 
В Япония обаче посетителите, които са 
сами на масата, получават огромна плю-

шена играчка Момин, която се настаня-
ва на съседния стол, за да не се чувстват 
самотни.

Чипс ли?
Чипсът „Прингълс“ отдавна е придо-

бил световна популярност и е навля-
зъл почти навсякъде. Ако си купувате 
от Япония обаче, внимавайте, защото 
вместо чипс ще получите нудъли.

9 неща, които ще видите 
само в Япония
XНеобичайните неща, с които 

Страната на изгряващото слънце  
ще ви изненада отново

Снимки: Facebook Снимка: SG Magasin

Снимкa: Printerest
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