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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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За три години USCIS се превърна от 
агенция, която обслужва имигранти-
те в САЩ, в преследваща, ограничава-
ща, репресивна и ненужно взискател-
на маша в антиимигрантската политика 
на Доналд Тръмп и неговите съюзни-
ци. Към днешна дата агенцията, която 
се самоиздържа от такси, е пред фалит 
и моли Конгреса за 1,2 милиарда до-
лара помощ. Тръмп успя да я съсипе, а 
сега и да я фалира - нещо, което е пра-
вил с много от бизнесите си. И накрая 
потърпевши пак ще бъдат т.нар. обик-
новени хора - в случая с бизнесите на 
Тръмп - малките контрактори, прецака-
ни от него. В случая с USCIS - имигранти-
те, чийто съдби са оставени на бюрокра-
тичния произвол или затормозени от 
ненужни изисквания, целящи да огра-
ничат легалната имиграция в САЩ.

Първо, през февруари 2018 г., се почна 
с промяната на т.нар. mission statement 
на агенцията - посланието, което опре-
деля нейната мисия и отговорност. От 
там беше премахната фразата, че Аме-
рика е нация от имигранти. А търсещи-
те услугите на USCIS и плащащи за това 
такси, които бяха вдигани два пъти за 
последните няколко години, вече не 
бяха наричани „клиенти“. Това ясно даде 
новата мисия на USCIS - от обслужва-
ща нуждите на хора, които си плащат за 
това, към нещо друго.

Последваха редица ограничения за 
всички, които търсят легален статут тук 
- за работните визи, за начина на попъл-
ване на документите - адвокати разказ-
ват как молба може да бъде отхвърлена, 
защото не е попълнено средното име 
(дори и кандидатът да няма), или някак-

во друго дребно недооглеждане (вписа-
но NA вместо N/A, където няма отговор), 
повече искове за допълнителни доказа-
телства (RFE) и лични интервюта.

Всичко това създаде ненужно много 
работа на служителите, забави обработ-
ката на документите и създаде огромна-
та финансова дупка.

Всъщност, според анализ на имигра-
ционните експерти Дъг Ранд и Линдзи 
Миликен тези безсмислени, допълни-
телни изисквания струват на USCIS 500 
милиона долара всяка година.

Агенцията създаде отдел, който да 
търси измами, увеличи двойно хората 
в него и те започнаха да се оглеждат за 
хора, на които да отнемат придобитото 
американско гражданство. В ерата на 
Тръмп тези дела са се увеличили с 600%.

И е някак комично как агенцията, коя-
то поучава имигрантите, че трябва да са 
си самодостатъчни финансово, сега е 
пред фалит и моли за държавна помощ. 
Нещо, което съвсем беше ограниче-
но за имигрантите с новото правило за 
public charge - писали сме доста за него. 
То казва, че имигранти, ползвали соци-
ални програми или в бъдеще има шанс 
да ползват такива, нямат право на зеле-
ни карти или гражданство, т.е. трябва да 
могат да се издържат сами и да не разчи-
тат на обществения ресурс - нещо, коя-
то самата USCIS сега казва, че не може. 
Щеше да е много смешно, ако не беше 
трагично и не касаеше съдбите на тол-
кова много имигранти.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

След като прати USCIS  
да преследва имигрантите, 
Тръмп я фалира
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Н
а фона на очакванията да 
създаде нов политически 
проект, бившият втори в 
ГЕРБ Цветан Цветанов обя-
ви, че официално напуска 

партията. От мотивите му става ясно, 
че той е несъгласен с управлението на 
страната и на ГЕРБ, заради които дори 
неговият висок праг на търпимост бил 
надскочен.

В дълъг пост във Фейсбук, придружен 
от снимка как подава заявлението си за 
напускане, Цветанов, който 

беше сред създателите и 
ръководителите на ГЕРБ, 

обявява, че това вече не е партията, с 
която дълги години е бил свързан, и 
отправя поредна порция критики към 
бившия си близък приятел Борисов, ма-
кар и без да споменава името му.

Миналата пролет - след скандала 
с луксозния апартамент в столичния 
квартал „Изток“, купен на по-ниски от 
пазарните цени, Цветанов беше прину-
ден да напусне зам.-председателското 
място в ГЕРБ и лидерското в парламен-

тарната група, но остана редови член на 
партията.

„Напускам ГЕРБ, защото съм от хора-
та, които имат енергия и хъс да изграж-
дат. Не искам да виждам как градено-
то и с моите усилия отива по дяволите 
и как в партията постепенно намират 
място

страх, подмазвачество, 
интригантство

и посредственост“, пише Цветанов. Той 
допълва, че от известно време „член-
ството в ГЕРБ не е повод за гордост - 
нито за мен, нито за немалко други чле-
нове на партията“.

В публикацията си във Фейсбук Цве-
тан Цветанов обявява, че като редови 
член се е опитал да бъде продуктивен 
коректив на случващото се в партия-
та, но опитите му да сподели мнения и 
позиции останали медийни изяви. Спо-
ред него ГЕРБ все по-малко се вслушва в 
членовете си и това се е видяло на мест-
ните избори миналата година, когато на 
места ръководството на партията е иг-
рало срещу волята на местните структу-
ри и от това не е последвало нищо до-
бро.

„Все по-ясно става и това, че на хо-
ризонта пред ГЕРБ няма дългосрочни 
цели, които да обединяват и мобили-
зират националния ресурс. Работи се 
на ремонтен график, на парче, на при-
ливи и отливи, като често хората виж-
дат зад всичко това и персонални мо-
тиви“, пише още Цветанов. Допълва, че 
не може да понася разочарованието и 
болката на много от онези, които лич-
но е агитирал и ангажирал с политики-
те на ГЕРБ.

„Да си в ГЕРБ вече  
не е повод за гордост“
XЦветан Цветанов официално напусна партията

http://www.silvicominc.com
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„Политическата сцена е ха-
отична и очакваме това 
да продължи през 2020-
2024 г. - периодът на тази 
прогноза. Макар да оста-

ва възможност за предсрочни избори, 
това правителство вероятно ще остане 
на власт до края на мандата си през май 
2021 г.“

Това се казва в актуализираната оцен-
ка за България на „Икономист интели-
джънс юнит". Анализаторското звено на 
групата, издаваща сп."Икономист“, я раз-
пространи в понеделник и в нея са на-
несени корекции - повечето от тях в по-
зитивна посока - спрямо очакванията от 
края на април.

„Очакваме мониторингът на право-
раздаването от Европейската комисия 
да приключи през 2021 г. Но по-широко-
то включване на страната в институции 
на ЕС ще бъде обвързано с допълни-
телни реформи. Тези промени ще ид-
ват бавно заради политическото напре-
жение“, пише още в анализа, цитиран от 
„Дневник“.

Според Economist Intelligence Unit 
(EIU) политическият фокус и действията 
на управлението ще са съсредоточени 
върху борбата с пандемията. „Ограничи-
телните мерки в България и основните й 

търговски партньори ще имат

мащабен 
негативен ефект

върху националната икономика през 
2020 г., като очакваме свиването й да е 
4% от БВП. Рисковете за тази наша прог-
ноза са, че е по-вероятно тя да се вло-
ши.“

Коригираните очаквания на EIU са за 
рецесия от 4% от БВП, докато на 28 ап-
рил те бяха за 5.8%, т.е. подобряването е 
почти с една трета. Обяснението е, че в 
данните на НСИ за първото тримесечие 
са видели по-добри от очакваното ре-
зултати - ръст от 0.3% от БВП спрямо по-
следните три месеца на 2019 г. и с 2.4% 
на годишна база.

От EIU прогнозират бюджетен дефи-
цит от 4.5% през тази година заради ряз-
кото свиване на икономиката и увеличе-
ните правителствени разходи за борба с 
коронавируса. Понеже правителството 
остава привърженик на идеята да въве-
де еврото, то и прогнозата е да се опита 
до 2023 г. да балансира бюджета.

Инфлацията за 2020 г. ще бъде 1.8%, 
основно заради натиска от свиването 

на икономиката и рязкото понижаване 
на глобалните енергийни цени. Инфла-
ционният натиск ще се поднови в пери-
ода 2021-2024 г.

Безработицата ще се увеличи бързо 
от около 5.6% през 2019 г. на 8.2% през 

тази година. Тя няма да се нормализира 
до края на 2022 г., защото ще остане 7% 
догодина, 6.3% през 2022 г. и чак след 
това ще се върне на 5.3 през 2023 г. и на 
4.9% в края на прогнозния период през 
2024 г.

„Икономист“ прогнозира 5 г. 
политически хаос в България

XБезработицата ще се увеличи бързо до 8.2% през тази година

https://www.facebook.com/nasko17
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„Раздуйте, че ще му 
размажа физиономията“
XИзтече нов скандален запис, който се приписва на премиера Бойко Борисов

Н
ов аудиозапис, за който се 
твърди, че е на премие-
ра Бойко Борисов, изтече в 
Youtube в края на миналата 
седмица. Аудиото получиха 

и няколко редакции на медии по елек-
тронната си поща. Записът, гласът в кой-
то прилича на този на Борисов, веднага 
бе наречен скандален заради призна-
ния за натиск и изобилие от нецензурни 
думи по адрес на европейски лидери и 
на председателката на парламента Цве-
та Караянчева.

От изреченото в записа се разбира 
за притискане чрез държавен регула-
тор над частна компания, за атака срещу 
кандидат за евродепутат от опозицията 
в разгара на скандала около къщите за 
гости миналата година и че има предва-
рителна информация кога предстои да 
бъде обвинен зам.-министър.

Автентичността на записа засега не 
може да бъде потвърдена. Борисов пър-
во коментира, че се забавлява от пусна-
тото, а после обяви, че няма да му об-
ръща внимание и дори няма да иска 
експертиза, която да докаже дали е ис-
тински.

Какво се чува в записа и 
с какви събития съвпада

Според това, което се чува, записът е на-
правен, докато Борисов води телефо-
нен разговор, и това е само част от него, 
защото няма ясно начало и накрая пре-
късва. Той тече на фона на работещ те-
левизор (с музиката от „Сити тв"), който 
влошава качеството на звука. Чува се 
само гласът на премиера, но не и на съ-
беседника му. Според засегнатите теми 
времето на записа би трябвало да е 24 
или 25 април 2019 г.

Всичко, което се чува, съвпада с реал-
ни лица и събития от този период.

В средата на записа се чува нарежда-
не: „Раздуйте това, че вкарах КФН (Коми-
сията за финансов надзор - бел.ред.) по 
„Еврохолд“, на тоя да му размажа физи-
ономията, че не се съобразява с мене, 
това е много важно". Реакцията срещу 
компанията вероятно е заради интереса 

им да купят ЧЕЗ, пише „Дневник“.
На 24 април 2019 г. от Комисията за 

финансов надзор съобщават, че са се са-
мосезирали и започва проверки в „Ев-
рохолд България“ АД. Основната цел 
на комисията е да провери финансово-
то състояние и капацитет на холдинга „с 
оглед бъдещите придобивания, включи-
телно на „ЧЕЗ Разпределение България“ 
АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД"...

Другата основна тема в записа са про-
верките, които властите правят в къщи-
те за гости, след като се разбра, че зам.-
министърът на икономиката по това 
време - Александър Манолев, е постро-
ил с евросредства къща, която е декла-
рирал като за гости, но я ползва за лич-
ни нужди. От тази част се разбира, че 
премиерът е предварително информи-
ран, че Манолев ще бъде обвинен от 
прокуратурата. Той говори за среща су-
тринта с „Влади Горанов беха, Сотир, Ге-
шев, по телефона, и се смеят.“

На 25 април 2019 г. на Манолев беше 
повдигнато обвинение за престъпле-
ние, засягащо финансовите интереси на 
Европейския съюз. От казаното в записа 
се разбира, че целта е

да се удари и кандидатът 
за евродепутат

от БСП Елена Йончева, която в този мо-
мент атакува често премиера, включи-
телно и с разпространението на твър-
дението, че е купил къща в Барселона за 
млада жена.

От записа се разбира, че според Бори-
сов свекърът на Йончева също злоупо-
требявал с евросредства за изграждане-
то на къща за гости. „Манолев ще изгори, 
ще му повдигнат днеска, утре обвине-
ние и ще го съсипем. Аз го предупредих. 
Аз ще изгоря всичко, за да изгори Елена 
Йончева. Един няма да пощадя от наш-
те“, казва гласът. „Сега съм пратил поли-
цията, ако се окаже, че и там като при 
Манолев не са ходили гости, изведнъж 
си разследваща журналистка, ама све-
кър ти не го разследваш“, се чува на за-
писа.

На 23 април в близкия до премиера 
сайт „Пик“ е публикувано разкритието, 
че свекърът на Йончева също има къщи 
за гости.

Началото на клипа съдържа пореди-
ца от цинични забележки по адрес на 
председателя на парламента Цвета Ка-
раянчева и на политици от Европейския 
съюз, чиито имена не се споменават. 
„Не, не, не – писмено не. Ъъъъ, Цвета… 
Просто Цвета да каже „аз съм проста 
кърджалийска пут*а и не мога да пра-
ва разлика между масово изтребление 
и геноцид. Съобразете се с мойта прос-
тотия и така...“. И още: „Когато си прост, е 
лесно. Аз сутринта три пъти на един му 
обяснявах, понеже съм прост и не знам 
английски, не съм разбрал това, което 
ми е казвал, правилно, и съм ги наеб*л 
с 200. Едни чужденци, премиери. И са, 
като усетиха, че съм им го вкарал... Ви-
кам, бе, не е с лошо. Прост съм... Е, ама 
то… то се набутало вече в дупар*та и си 
се такова. И си се върти даже.“

Ако българските служби не направят 
експертиза, чуждите ще

След скандалния запис – 
скандални снимки

Президентът Румен Радев се обя-
ви за бърза експертиза на запи-
са. Според държавния глава, ако 

България бави експертизата, чужди-
те служби ще я направят за нуждите на 
своите правителства.

„Демонстративното нежелание на Бо-
рисов да се провери автентичността на 
записа е най-малкото странно, защото тук 
не става въпрос просто за г-н Борисов, а 
става въпрос за министър-председателя 
на България, става въпрос за държава-
та ни, която е дълбоко дискредитирана. 
Този запис е груба, брутална атака сре-
щу българския парламент, срещу нашето 

европейско развитие. Той демонстрира 
арогантност, авторитаризъм и порочен 
стил на управление. Ако Борисов и него-
вият кръг твърдят, че записът е фалшив, 
този фалшификат трябва непременно да 
бъде установен и най-строго наказан. Не-
допустимо е България да излъчва подо-
бен цинизъм пред Меркел, пред Фон дер 
Лайън, пред Кристин Лагард и другите 
дами от европейската политика, от които 
пряко зависи националната ни амбиция 
за пълноценна европейска интеграция. 
Ако ние бавим експертизата на записа, то 
чуждите служби ще я направят за нужди-
те на своите правителства“, обяви Радев.

Седмица след скандалния аудиоза-
пис, в който човек с гласа на премие-
ра Бойко Борисов се чува да говори за 
натиск чрез държавен регулатор над 
частна компания и да сипе нецензурни 
думи по адрес на шефа на парламента 
Цвета Караянчева и европейски лиде-
ри, до някои медии бяха изпратени и 
снимки.

На едни от тях се вижда как Борисов 
спи, а на други - пачки в евро в нощно 
шкафче, което изглежда като това до 
леглото му. На друга снимка се вижда и 
пистолет на същото нощно шкафче.

Снимките бяха публикувани в сай-
та AФЕРА, който твърди, че подателят е 

същият като този на аудиозаписа от ми-
налата седмица, а кадрите са от дома на 
Борисов в резиденция „Секвоя“ в Боя-
на.

Приложена е и снимка на Борисов от 
дома му, на която мебелировката из-
глежда идентична.

Мейлът, изпратен до някои от медии-
те, е озаглавен „Deep fake“, ама друг път“ 
(deep fake - от англ. пълна измама e оп-
ределение, което вече и представители 
на ГЕРБ използват, като коментират за-
писа). Той е изпратен през платформата 
guerrillamail.com (в петък „Биволъ“ съ-
общи, че записът е получен от поща, ге-
нерирана също в нея), пише „Дневник“.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Рекорден брой заразени  
с коронавирус в България

Рекорден брой нови случаи на зара-
зени с коронавирус в България бяха 
регистрирани през последната сед-

мица. Миналия четвъртък бяха установени 
104 положителни проби за денонощие, но 
на 17 юни вече са 112 случая с петима по-
чинали. Това е и най-високият брой зара-
зени в България за 24 часа от началото на 
епидемията на базата на официалната статистика. В дните след 11 юни новите 
случаи бяха по-малко, но отново значително повече в сравнение с предходните 
седмици. Заради увеличението властите удължиха извънредното епидемиоло-
гично положение до края на юни и оставиха карантината за някои страни.

Километрични опашки  
от българи към Гърция

Километрични опашки се образуваха 
на границата между България и Гър-
ция от български автомобили, чака-

щи да влязат на гръцка територия. Това 
стана в първите дни след отваряне на гра-
ниците между двете държави и открива-
нето на туристическия сезон. По същото 
време премиерът Бойко Борисов се ядоса, 

че българските хотелиери само искат грантове и чакат на държавата да им пома-
га, а нямат диалог с туристите. Той ги посъветва да рекламират, че рибата в Бъл-
гария е „по-прясна, по-евтина, хотелите ни са по-хубави, по-чисти, по-сигурни“.

Жена почина ден след като 
бе излекувана от Covid-19
77-годишна жена почина ден след 

като беше изписана от болница-
та в Разград с отрицателна про-

ба за коронавирус. Това съобщиха от Реги-
оналната здравна инспекция. Пациентката 
е била екстубирана и изписана в понедел-
ник. Поставена е под 14-дневна каранти-
на, но издъхнала в дома си. РЗИ-Разград 
информира още, че на 15 юни e потвърден още един нов случай на COVID-19 в 
областта. Става въпрос за жена на 37 години от село Ясеновец. Тя е потърсила ме-
дицинска помощ в МБАЛ-Разград, а ден по-късно е хоспитализирана.

След 7 месеца водният 
режим в Перник пада

Водният режим в Перник може да 
бъде отменен в края на седмицата, 
обясни кметът на града Станислав 

Владимиров. Ограниченията бяха въве-
дени през ноември. Във вторник мест-
ното ВиК дружество е започнало тесто-
ве на преносната мрежа с подаване на 
вода само от язовир „Студена". Дебитът 
му е минал 19 млн. куб. м при върхов ка-

пацитет от 25 млн. куб. м, което дава основание за окончателно спиране на водо-
провода от София. Кметът трябва да парафира искането на ВиК-Перник за отмя-
на на действащия сега график без вода от 22 ч до 6 ч сутринта.

Порои превърнаха улиците  
на Варна в канали
Силни дъждове превърнаха за крат-

ко време някои от централните ули-
ци на Варна в канали. Това предизви-

ка задръствания, а много от автомобилите 
останаха затънали във водата. Заради на-
воднението Варна бе наречена Варнеция. 
Жълт код за интензивни валежи, гръмо-
тевични бури и градушки бе обявен във 
вторник за цялата страна. Предупрежде-
ние за гръмотевици и обилни валежи има издадени и за следващите дни до края 
на седмицата.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Ч
естита ви нова (квази-)дър-
жавна банка. Поне 1/4 така-
ва. ПИБ вече е на практика 
26% собственост на Републи-
ка България.

Това, разбира се, не прави нас, данъ-
коплатците, акционери. Не, ние диви-
дент няма да получим. Само ще покри-
ем загубите. За какво са данъкоплатците 
иначе?! А печалбите? Печалбите си ос-
тават за частните собственици и поли-
тиците, които ги покровителстват. Както 
винаги. Класически пример на „нацио-
нализация на загубите“ и „приватизация 
на печалбите“. След 2 седмици ще стане 
официално.

Още от началото на април, когато 
Живко Тодоров смени Стоян Мавроди-
ев като управител на ББР, знаехме, че ще 
се случи. Изигра се пошлата порногра-
фия, при която бившият финансов шеф 
на ПИБ бива назначен за управител на 
държавната Българска банка за разви-
тие, за да налее наши пари към бившия 
си работодател.

Разбира се, министърът на иконо-
миката Емил Караниколов ще обиколи 
всички телевизии да обяснява как това 
наливане на пари от джоба на обикно-
вения българин в ПИБ (и собствениците 
й) е неизбежно. Защото сме в криза. За-
щото трябва да влезем в ЕРМ2. Защото, 
защото, защото… Всичко, което ще из-
лезе (и вече излиза) от неговата уста (и 
на премиера Борисов, и на финансовия 
министър Горанов), е лъжа. ПИБ всъщ-
ност можеше да си набере капитала на-
пълно пазарно. Но цената беше ниска 
и ако го беше направила, досегашните 
собственици щяха да се сбогуват с ма-
жоритарния си дял. А това явно не е по-
литически удобно.

Защо властта защитава 
собствениците на ПИБ?

Преди това набиране на капитал ма-
жоритарните собственици на ПИБ бяха 
двама - Цеко Минев и Ивайло Мутафчи-
ев, като всеки от тях имаше дял от 42.5%. 
От самото начало на сагата с набирането 
на капитал ПИБ прави всички възможни 
финансови гимнастики, за да запази ма-
жоритарния дял на тези две лица. Про-
блемът е, че пазарът има друго мнение 
по въпроса. На борсата акциите на ПИБ 
по последни данни се търгуват за око-
ло 2.7 лв. за акция. При такава цена, за 
да наберат достатъчно капитал, за да 
изпълнят изискването на Европейска-
та централна банка, трябва да емитират 
толкова много нови акции, че Минев и 
Мутафчиев вече няма да имат мажори-
тарен дял и съответно контрол над бан-
ката.

Те, разбира се, не искат да допускат 
това. Затова първоначално бяха изгот-
вили проспект, според който ще емити-
рат акции на цена от 8 лева, три пъти над 
пазарната! Този абсурд, разбира се, ня-
маше как да мине и затова от ПИБ кори-
гираха цената надолу към 5 лева, което е 
„само“ близо 2 пъти над пазарната цена. 

При цена от 5 лева дяловете на Мутаф-
чиев и Минев стават 31% всеки след но-
вата емисия на акции.

В настоящите условия на криза и за-
вишен риск за финансовата система, ни-
кой здравомислещ инвеститор няма да 
се съгласи да купи акции на банка като 
ПИБ при толкова висока премия (коя-
то всъщност би била абсурдна дори и 
да не сме в криза). На първо място, по-
неже сме в криза, няма изгледи в скоро 
време печалбите на ПИБ да се подобрят, 
акциите да тръгнат нагоре и новите ак-
ционери да имат възможност да извле-
кат дивидент. В близките една-две годи-
ни поне такъв сценарий е много малко 
вероятен.

ПИБ можеше да реши 
проблемите си… 
просто не пожела

На второ място, ПИБ е банка, която 
има в общи линии едни и същи пробле-
ми още от 2014 г., без да ги е разреши-
ла до ден-днешен - с капитализацията, с 
качеството на кредитния портфейл. Тези 
проблеми няма магически да изчезнат, 
напротив, ще се задълбочат. В период на 
занижаване на икономическата актив-
ност и завишен риск от фалит в редица 
сектори, кредитният портфейл и капита-
лизацията на всички банки, без изклю-
чение, страдат.

Особено пък ПИБ, която според по-
следния стрес тест на ЕЦБ от миналата 
година към края на 2018 г. е имала 56.2% 
дял необслужвани кредити в корпора-
тивния си портфейл. Представете си 
каква ще е ситуацията към края на 2020 
г. Това не е проблем от вчера… Защо то-
гава нищо не е направено по въпроса? 

Просто защото мажоритарните собстве-
ници на ПИБ знаят, че ако се наложи, на-
края ще дойде държавата и ще я спаси.

ПИБ на практика отказва да набере 
необходимия капитал по пазарен път, 
защото това ще доведе до загубата на 
мажоритарен контрол от страна на Му-
тафчиев и Минев. Това е единствено-
то логично обяснение на решението 
за емисия при цена от 5 лева. Впослед-
ствие се намесва държавата през ББР, 
за да изкупи нужните дялове и да по-
дсигури успеха на набирането на капи-
тал. Изниква логичният въпрос – да не 
би властта да има някакъв интерес Ми-
нев и Мутафчиев да останат мажоритар-
ни собственици на банката? При такава 
ситуация съмненията в корупция са не-
избежни.

Целта оправдава 
средствата?

Разбира се, от правителството биха 
възразили на подобни критики с дово-
да, че това се прави, за да може Бълга-
рия да влезе във валутния механизъм 
ERM-II и впоследствие в еврозоната. Но 
на лъжата краката са къси. По същия на-
чин, по който правителството може да 
реши да налее стотици милиони пари 
на данъкоплатците в ПИБ, така и може 
да упражни регулаторен натиск върху 
Мутафчиев и Минев, така че да наберат 
капитал по пазарен път. Фактът, че пра-
вителството избра първия вариант, е по-
казателен...

Не се връзвайте 
на лъжите им

Премиерът Борисов със сигурност ще 
продължи да повтаря до болка, че след 

като влезем в банковия съюз, пробле-
ми с банковата система няма да има. Те 
магически ще изчезнат, както и всички, 
особено проблемите с ниското качество 
на активите на ПИБ! Как ще се случи това 
питате? Не знам. Борисов също не знае. 
Някак. Вероятно по силата 

на магическата думичка 
„евроинтеграция“, 

нещо като „абра-кадабра“. Тези фан-
тасмагории, разбира се, нямат никак-
ва връзка с реалността. Всъщност, как-
то вече сме писали, присъединяването 
към Банковия съюз, особено преди при-
съединяването към еврозоната, носи 
много рискове и абсолютно никакви 
плюсове за банковата ни система. Зато-
ва нека се молим ЕЦБ да са строги към 
нас и да не си затворят очите за сканда-
ла с капитализацията на ПИБ.

Защото финансирането на ПИБ през 
ББР наистина е скандал с огромни про-
порции. Властта, с пари на данъкопла-
тците, защитава собствениците на част-
на банка. И то дори не от фалит, ами 
просто от загуба на мажоритарния им 
дял в банката! По мащаб това всъщ-
ност е най-големият скандал в настоящ-
ия правителствен мандат. Най-големи-
ят скандал от КТБ насам и много сходен 
по своята същност. Ако наливането на 
публични пари в ПИБ не се отрази по 
този начин, ще е само защото общест-
веността вече е претръпнала от сканда-
ли, свързани с наглата корупция и шоки-
раща некомпетентност на настоящото 
правителство. Най-лошото е, че оконча-
телно се създаде нова политически за-
висима банка. Вече е официално. Чести-
та нова КТБ.

ПИБ и ББР - за собствениците 
печалби, за данъкоплатеца загуби
XФинансирането на частната банка е скандал с огромни измерения под паравана на еврочленството

Цеко Минев, съсобственик на ПИБ, и премиерът Борисов. 

Снимкa: „Сега“
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BG гангстерът, убит в 
Торонто, поръчан от руснаци?

Б
ългарският гангстер Добро-
слав (Боби) Манчев, който бе 
убит на улицата в Торонто, е 
бил поръчан от ру-
ската мафия. Това 

сочело разследването на 
полицията, което до голяма 
степен се базирало на разка-
зите на приятелите на бълга-
рина.

Според тях той рядко об-
щувал със сънародници зад 
Океана, но за сметка на това 
поддържал отношения с 
руснаци, гърци, сърби и че-
ченци. Според версията на 
полицията смъртоносната 
присъда над българина била 
издадена заради кражба на 
голямо количество дрога, 
пише „България днес“, цитирайки мест-
ни медии.

Българинът, който 

е бил ключова фигура в 
подземния свят на Канада, 

бе убит на 18 март вечерта. Боби Манчев 
издъхнал на улицата под дъжд от куршу-
ми. По-късно в дома му полицаите на-

мират 50 хиляди долара в брой, сума в 
евро, фалшиви лични карти и паспорти.

Малко след показния разстрел на 
българина полицията загатва, че има за-
подозрян, и няколко дни по-късно става 
ясно, че за убийството е задържан

48-годишният 
канадец Джоузеф Пакет

Криминалистите подозират, че той е 
стрелял именно по поръчение на руска-
та мафия.

Приятелите на Боби не крият подроб-
ности за него. „Той беше истински ганг-
стер. Думата „страх“ за него бе непонят-
на, правеше неща, които човек може да 
види само по филмите“, споделя един от 
тях, който предпочита да остане анони-
мен.

Преди две седмици BG VOICE разказа, 
че Боби Манчев е бил специализиран 
в кражбата на луксозни автомобили и 
дори бил един от най-добрите автокра-
дци в страната.

Справка в полицейски бюлетини по-
казва, че първото престъпление на 
Боби в Канада било преди време, кога-
то нападнал пощенски служител и за-
дигнал ключа му. С него 

се добрал до голямо 
количество кредитни 
карти, 

изпратени от различни банки до техни 
клиенти, и ги източил.

След това започнал да се занимава с 
обири и грабежи. През 2000 г. е арес-
туван след изключително дързък обир 
на гръцката улица „Данфорд“ в Торон-
то. Заедно с още петима гангстери бъл-
гаринът влязъл в италианско кафене 
на улицата, за което имал информация, 
че е пристигнала голяма пратка кока-
ин. Бандитите били с полицейски уни-
форми и бус с полицейски отличител-
ни знаци. Те завързали собственика със 

свински опашки, прибрали дрогата и 
изчезнали. За да бъде заблудата пълна, 
дори

оставили протокол 
на полицейска бланка

споделят полицейски източници. Спо-
ред запознати българинът плащал на 
ченгета да го пазят. Заради това дори 
им потърсил сметка защо са го хванали 
след удара.

Той бил осъден на 7 години затвор. 
Собствениците на дрогата потърсили 
вендета и обявили награда за главата 
му. В затвора българинът бил намушкан 
два пъти с нож, но успял да оцелее. Не 
и третия път обаче, когато враговете му 
успели да го елиминират.

XПричината за кървавата вендета е сериозно количество открадната дрога

Боби имаше златно сърце! Това 
споделят приятели на убития бълга-
рин в споменик в социалните мрежи. 
Той беше невероятен мъж, винаги го-
тов да помага на другите, беше все-
отдаен баща и обичащ съпруг, казват 
хората, които са го познавали. Опи-
санието им несъответства особено 
с написаното в криминалните хро-
ники. За приятелите си Манчев бил 
един от най-хубавите и полезни хора. 
Те споделят, че ще го запомнят вина-
ги усмихнат. „Той се грижеше за дру-
гите и щеше да измине допълнител-
ната миля за всеки. Беше приятел, но 
истински приятел, и застана до мен в 
най-лошото ми време и в страхотни 
моменти“, казва Джордж Дабит.

Приятелите: 
Имаше 
златно сърце

Снимки: Toronto.com, The Star

https://www.paintersusainc.com/
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Б
ългарско семейство, пътува-
що в две коли, е пострада-
ло при катастрофа в Мъртъл 
бийч, Южна Каролина, в петък 
през нощта, научи BG VOICE.

В първата кола, черно BMW, две сес-
три се прибирали към Шарлот, Северна 
Каролина, малко след 2 след полунощ, 
след като апартаментът, който наели 
през Airbnb в Мъртъл бийч, започнал 
да се наводнява в средата на нощта. Зад 
тях, в друга кола, пътували майка им с 
нейния приятел.

Зад волана на BMW-то била 41-го-
дишната Мариела Бушева. Тя се готвела 
да направи ляв завой, когато върху нея 
връхлетял „Ягуар“, идващ от лявата стра-
на на кръстовището.

„Стана много бързо. Тя се движеше с 
невероятна скорост“, разказва Виктория 
Бушева, на 32 г., която е била на пътниче-
ското място. От удара BMW-то изхвърча-
ло на няколко метра настрани.

Шофьорката Мариела е с наранява-
ния по врата и ръката, които трудно дви-
жи.

„Сестра ми беше 
в невероятен шок 

– ръцете й се тресяха, краката – също.

Имаше пожарникари, които искаха да 
говорят с нея. Но тя не можеше да каже 
нито дума“, разказва Виктория.

От удара изскачат всички въздушни 

възглавници на колите. Именно те удрят 
Мариела. Жените са в шок.

От сблъсъка с BMW-то ягуарът преми-
нал медианата, разделяща платната, и се 

забил върху задната кола, в която пъту-
вала 65-годишната майка на двете жени.

„Тя удари колата на майка челно. Все 
едно падна върху предния капак, защо-
то нейната кола се вдигна във въздуха“, 
казва Виктория. 

Майката на Виктория и Мариела пре-
карала два дни в болница със сериозно 
мозъчно сътресение и комоцио. Дъщеря 
й разказва, че не спирала да повръща.

„За майка беше голям шок да види как 
тази жена удря двете й деца“, казва Вик-
тория. – Тя беше в десет пъти по-голям 
шок от сестра ми“. 

Първата й реакция е да излезе от ко-
лата и да снима номера на ягуара. „Ми-
слех, че може да запали колата и да избя-
га. Но жената беше с наведена глава над 
волана. В един момент отвори вратата и 
започна да бяга. Изглеждаше, че е много 
пияна или дрогирана“, казва Виктория.

Зад волана на „Ягуар“-а е била 55-го-
дишната Синтия Баум. Баум е арестува-
на с обвинения за безразсъдно шофира-
не и отказ да се идентифицира. Колата 
е собственост на известна адвокатка в 
Мъртъл Бийч – Реджина Уард.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XВръхлитащ „Ягуар“ се стоварил върху две коли, 
в които пътували българка и двете й дъщери

Българско семейство  
от Шарлот пострада при 
катастрофа в Мъртъл бийч

https://www.mbglogistics.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.

22 000 нови случаи на 
коронавирус в САЩ само за ден
Центровете за контрол и превенция на 

заболяванията в САЩ са регистрира-
ли само за денонощие в понеделник 

близо 22 000 нови заразени с коронави-
рус и над 370 починали от причиняваното 
от него заболяване COVID-19. Федералната 
агенция съобщи за 21 957 регистрирани ин-
фектирани за 24 часа. С това общият брой 
на заразените в Съединените щати е достигнал 2 085 769. Смъртните случаи вече 
са общо 115 644. САЩ са на първо място в света по брой заразени и починали от 
коронавируса.

Месо в Walmart може  
да е с ешерихия коли

Близо 20 000 килограма (43 000 паун-
да) смляно говеждо месо се изтеглят от 
пазара заради възможно заразяване с 

ешерихия коли. Службата за безопасност и 
инспекция на храните съобщи в събота, че 
производител е фирмата Lakeside Services 
Refrigerated Services of Swedesboro и месото 
е произведено на 1 юни. Оттам то е било па-

кетирано от компанията Thomas Farms and Marketside Butcher, която пък продава 
месо във веригата Walmart. Ако сте се притеснявате, че може да сте консумирали 
замърсено говеждо месо, свържете се с личния си лекар.

Върховният съд защити 
LGBT служителите на работа
Върховният съд на САЩ постанови, че 

дискриминацията на работното мяс-
то заради сексуалната ориентация 

е нарушение на закона. Решението, взе-
то с шест гласа „за“ и три „против“, е смята-
но за голяма крачка в защитата на права-
та на LGBT общността в Щатите. В центъра 
на спора е тълкуването на закон от 1964 г., 
който забранява дискриминацията на работното място на база религия, нацио-
налност, цвят на кожата и по полов признак. Някои съдилища в САЩ тълкуваха 
тази разпоредба като включваща и забрана за дискриминация на база сексуална 
ориентация и полова идентичност, но други – не.

Срив на T-Mobile засегна 
абонати във всички щати

Клиентите на T-Mobile алармираха в 
понеделник чрез социалните медии 
и сайта Down Detector, че имат сери-

озни проблеми да ползват телефоните си. 
Първоначално беше съобщено, че става 
дума за проблем със сигнала главно в се-
вероизточните щати. По-късно обаче става 
ясно, че сривът е засегнал абонати в цялата 

страна и много от тях не могат да набират спешния телефон 911, нито могат да 
прослушват гласовите си съобщения. В сайта Down Detector са постъпили най-
малко 93 000 сигнала. От телекома заявиха, че инженерите му „работят за реша-
ване на проблема“.

FDA спря лекарството, което 
Тръмп пи срещу Covid-19
Агенцията за контрол на храните и ле-

карствата (FDA) отне разрешението 
за спешна употреба на лекарствата 

хидроксихлорохин и хлорохин за лечение 
на COVID-19. Медикаментите бяха рекла-
мирани от Доналд Тръмп. Самият той твър-
деше, че ги приема превантивно. След като 
провери наличните изследвания на лекар-
ството, FDA установи, че то не отговаря на „законоустановените критерии“ за упо-
треба, тъй като е малко вероятно да бъде ефективно при лечение на COVID-19, 
пише в официално писмо главният учен на FDA Дениз Хинтън.

US ТЕЛЕГРАФ
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Н
ова смърт на афроамерика-
нец в Америка стана повод 
за протести и оставки. По-
лицай от Атланта застреля 
чернокож мъж, докато спи в 

колата си. Униформените се отзовали на 
обаждане от заведение Wendy’s. От там 
обяснили, че мъж е заспал в автомобил 
на алеята за поръчки.

Бюрото за разследване в Джорджия 
пое веднага случая. Според доклада на 
полицията униформените опитали да 
изведат 27-годишния Ришар Брукс от 
колата. Той обаче оказал съпротива.

Единият от полицаите извадил тейзъ-
ра си, но Брукс му го отнел. Тогава негов 
колега произвел изстрел и убил Ришар.

Заради инцидента началникът на по-
лицията на Атланта Ерика Шийлдс по-
даде оставка. Новината съобщи кметът 
Кийша Ланс Ботъмс.

„Тя реши да напусне поста началник 
на полицията“, заяви Ланс Ботъмс, до-
бавяйки, че е приела оставката. Кметът 
подчерта, че не смята за оправдано из-

ползването на огнестрелно оръжие в 
този случай и поиска

незабавното уволнение 
на полицая

стрелял по 27-годишния Ришард Брукс в 
петък вечерта. Малко по-късно унифор-
меният бе отстранен от работа.

Според Бюрото за разследване на 
щата Джорджия мъжът спал зад волана 
на автомобила си и пречел на другите 
коли да се приближат до гишето на рес-
торанта за бързо хранене, от което шо-
фьорите могат да купуват храна, без да 
напускат превозните средства. Полица-
ите установили, че заспалият е в нетрез-
во състояние и опитали да го арестуват.

В болницата е оказана медицинска 
помощ и на един от полицаите.

Около 150 души протестираха днес 
пред ресторанта, където се е случил ин-
цидентът.

Десетки бяха арестувани в Атланта 
на протести, предизвикани от убий-
ството на Ришард Брукс.

Униформените използваха сълзотво-
рен газ срещу протестиращите, за да ги 
разпръснат.

Смъртта на 27-годишния Брукс про-
вокира вълна нови протести в града 
след бурните демонстрации, послед-
вали смъртта на Джордж Флойд в Ми-
неаполис.

По-рано протестиращи срещу раси-
зма спряха движението по 
магистрала в града и под-
палиха заведението за бър-
зо хранене „Wendy’s“, къде-
то бе застрелян мъжът.

На излъчени по местна 
телевизия кадри бе показа-
но как пожарните екипи, за-
щитавани от полицаи, стиг-
наха до заведението след 
повече от 45 минути. Дото-
гава сградата, намираща се 
в близост до бензиностан-
ция, се беше превърнала в 
овъглени останки.

Дерек Шовин, полица-
ят от Минеаполис, който е 
притискал с коляно врата 
на Джордж Флойд около де-
вет минути преди да умре, 
все още отговаря на усло-
вията за пенсия от над 1 ми-
лион долара, дори да бъде 
признат за виновен по об-
винението в убийство.

Независимо от това как 
или защо един полицай е 
отстранен, той се квалифицира за бъ-
дещи обезщетения, освен ако той не се 
откаже от тези обезщетения, като спре 
да прави вноски, докато е на служба, 
казват от Асоциацията за пенсионира-
не на държавни служители в Минесота.

44-годишният Шовин може да запо-
чне да получава обезщетения от около 
50 000 долара годишно, когато стане на 

55-годишна възраст според CNN.
Тези обезщетения се финансират и 

от данъкоплатците и от възвръщае-
мостта на инвестициите. „Отнемането 
на пенсията за неправомерно поведе-
ние е доста рядко явление“, казва Д. 
Брус Джонсън, професор по право от 
университета Джордж Мейсън, който е 
автор на изследвания по този въпрос.

Нова смърт на афроамериканец, 
убит от полицай в Атланта

XЗаради инцидента шефът на полицията в града подаде оставка

Опожареното заведение Wendy’s, пред което Ришар Брукс бе убит.

Полицаят, застрелял Брукс, бе уволен.

Десетки арестувани на 
протести след убийството

Униформеният, убил Джордж 
Флойд, с пенсия за над $1 млн.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Двама имигранти, които очак-
ват да получат дата за церемо-
нии по натурализация на фона 
на COVID-19, заведоха дело 
срещу службата за граждан-

ство и имиграция (USCIS) за ускоряване 
на процедурата.

Те дори настояват да получат граж-
данство веднага. Като аргумент за това 
двамата изтъкват не само че са чакали 
твърде дълго и че вече са одобрени да 
преминат през тази стъпка, но и че искат 
да гласуват на президентските избори 
през ноември.

Ищците са сред хилядите имигранти, 
които чакат да отидат на церемонията 
за гражданство, за да получат сертифи-
кат, с който

да докажат, 
че вече са американци

Заради пандемията церемониите на 

поне 100 000 души са били отложени. 
Имиграционните служби отвориха офи-
сите си по-рано този месец за провежда-
не на малки церемонии, но забавянето 
за мнозина остава.

Искът на двамата имигранти е подаден 
във федералния съд в Пенсилвания ми-
налата седмица. Към него са се присъе-

динили няколко групи за защита правата 
на имигрантите.

На 5 юни например в цяла Америка 
са били проведени 50 церемонии и око-
ло 2000 души са получили сертифика-
ти. Преди пандемията бройката за ден е 
била 5000.

USCIS казва, че скоростта за провеж-
дане на церемониите ще нараства, като 
агенцията става „по-умела“ при управле-
нието на по-големи групи. Длъжностни-
те лица заявиха, че виртуалните церемо-
нии не са възможни, тъй като те трябва 
да бъдат публично достояние, биха при-
чинили логистични проблеми и биха 
разчитали на софтуер на външни компа-
нии, който може да не е достатъчно сигу-
рен. Въпреки това някои офиси като този 
в Санта Ана, Калифорния, скоро ще про-
веждат церемонии от типа drive-thru.

В съдебните документи се отбелязва, 
че „при настоящите мерки

ще отнеме 
няколко месеца

докато имиграционните във Филадел-
фия извикат ищците за тяхната церемо-
ния.

По план тази година 860 000 души 
трябваше да станат граждани на САЩ, но 
плановете се объркаха и не е ясно дали 
всички ще могат да се вредят. От всич-
ки хора с право да гласуват през 2020 г. 
23 милиона ще са имигранти, получили 
гражданство тази година, изчисляват от 
Pew Research Center. Около 1/4 от нату-
рализираните граждани живеят в Тексас, 
Флорида, Пенсилвания и Джорджия, 
всички потенциално ключови щати за 
изборите за президент, показват данни 
на министерството за вътрешната сигур-
ност.

На церемонията всички кандидати за 
гражданство трябва да се закълнат във 
вярност към държавата. Но заради из-
вънредната ситуация конгресмен Джон 
Катко от Републиканската партия, пред-
ставител за Ню Йорк, предлага клетвата 
да се провежда дистанционно или да се 
отмени напълно.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Съдят имиграционните за забавени 
церемонии за US гражданство

XХиляди може да не успеят да гласуват заради проблема

Как една българка успя да мине процедурата по време на пандемията
Десислава Ромни идва в Щатите през 

2008 г. Женена е за американец и има 
две деца. Живее в Макалън, Тексас, а 
преди е била в Корпус Кристи, Тексас. 
Живяла е и в Аризона и Калифорния.

Въпреки че отдавна има право да се 
яви на интервю и церемония за граж-
данство, отлага всичко до миналата 
година. Подава документи и получава 
дата за интервю през февруари 2020 г. 
Няколко дни след това получава пис-
мо с дата за церемонията. Записва си и 
смята, че всичко е наред.

Притеснението на Деси нараства не-
имоверно в средата на май, когато ус-
тановява, че церемонията й е била на-
значена за два месеца по-рано, през 
март, а тя си е записала грешната ин-
формация. „Ужас, помислих си аз. Да-
тата е била, преди да затворят щата, а 
сега всичко е различно и нищо не се 

знае“, спомня си Деси. И започва да 
звъни настоятелно на имиграционни-
те, но всички отговори са автоматизи-
рани и няма начин за връзка с агент.

После Деси решава да прати писмо. 
За нейно щастие й отговарят сравни-

телно бързо и й дават дата за 10 юни. 
„По случайност съпругът ми не беше 
на работа и дойде с мен. Взехме и деца-
та“, разказва Деси. „Разрешиха само на 
мен да вляза в сградата, семейството 
ми чака в колата. Всички бяха с маски 
и церемонията беше съкратена. Дадо-
ха ни и сертификатите за гражданство“, 
допълва тя."Това ми даде спокойствие. 
Едно нещо по-малко за притеснение. 
С пандемията грижите ни се увеличи-
ха - да се пазим, да внимаваме къде хо-
дим. Мъжът ми е лекар. Макар да не е 
в спешното, имаме стая за изолация 
само за него, ако се наложи. Също така 
сме на границата с Мексико и на много 
места има пунктове за проверка. Така 
че съм благодарна за бързата реакция 
на властите и че получих дата, преди 
отново да затворят щата, ако има вто-
ра вълна на коронавируса“, казва Деси.

Деси и двете й деца в деня на церемонията за 
гражданство

https://cabinetleader.com/


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

17 - 23 юни 2020 г. 15

Спряха издаването на зелени карти 
и за хора, които вече са в САЩ

САЩ готвят втори пакет помощи 
за стимулиране на икономиката. 
В него е включен и данъчен кре-

дит за жителите на Щатите за вакан-
ция. Очаква се това да стане в края на 

лятото. Хората ще могат да се възполз-
ват от данъчното облекчение за по-
чивката, стига тя да е на територията 
на САЩ. Обмисля се и намаляване на 
данъка за туристическия бранш. Това 
обяви съветникът по търговията на 
Белия дом Питър Наваро.

Пакетът е в размер на 2 трилиона 
долара и целта му е да стимулира ико-
номиката.

„Много бизнеси, които са в сферата 

на услугите, туризма и развлеченията, 
пострадаха от кризата с коронавиру-
са. Сред тях е и транспортният бранш. 
Ние трябва да ги подкрепим“, каза На-
варо.

„Казано по-просто, трябва да създа-
дем повече работни места в тази сфе-
ра, както и в производството. Ефектът 
се мултиплицира. Той ще се усети във 
всички браншове“, обясни още Нава-
ро.

По думите му Тръмп ще подкрепи 
подобни мерки, въпреки че сумата е 
доста голяма. Тя е с трилион повече от 
това, което искаше Мич Макконъл, и 
трилион по-малко от това, което Нан-
си Пелоси смяташе за необходимо.

Решението ще бъде взето още тази 
седмица, когато се очаква Тръмп да се 
срещне със своите съветници и висо-
копоставени служители на админи-
страцията.

Нова серия помощи: Още чекове 
и данъчен кредит за ваканции

А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп е спряла издаването 
на зелени карти не само за 
хора, които са в чужбина и ис-
кат да емигрират в САЩ, но и 

за тези, които са вече на територията на 
страната. Това става ясно от вътрешен 
мейл на агенцията, цитиран от сайта CQ 
Roll Call.

USCIS е съобщила миналата сряда на 
служителите си за изключенията, които 
могат да правят – за медицински служи-
тели или в „спешни или чувствителни си-
туации“. Не е ясно обаче кога агенцията е 
спряла да издава зелени карти на хора, 
които са вече в САЩ.

Това са предимно 
имигранти

които са сключили брак с американски 
гражданин, или такива на работни визи, 

спонсорирани от работодателя си за зе-
лена карта.

Според USCIS причината за това е спи-
рането на услугите, които изискват лич-
но посещение в офис заради пандемията 
от COVID-19. От агенцията казват, че при-
оритет им е да възстановят церемониите 
по натурализация за американско граж-
данство, които също бяха сложени на па-
уза заради пандемията.

USCIS се намира във финансова криза 
и поиска от Конгреса 1,2 милиарда до-
лара помощ. Агенцията се издържа са-
мостоятелно от такси, но заради панде-
мията имат значително намаляване на 
обработените молби. Антиимигрантска-
та политика на Доналд Тръмп създаде и 
допълнителни усложнения, проверки и 
пречки, които изискват повече работа от 
служителите и забавят техните решения.

Имиграционните власти се готвят от-
ново да отворят офисите си, които бяха 
затворени заради епидемията с коро-
навирус. Това би трябвало да стане на 4 
юли, съобщават от службата.

USCIS спря личните интервюта и за-
твори офисите си в средата на март, след 
като Белият дом обяви препоръки за ос-

таване по домовете. Затварянето беше 
удължено още няколко пъти и сега вла-

стите обявиха, че се готвят да възстано-
вят нормалната си работа.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XИзключения могат да се правят за медицински служители 
или в „спешни или чувствителни ситуации“

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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САРА БЪРНЕТ
Асошиейтед прес

М
ладите хора изпълниха 
улиците в цялата страна в 
мащаби, невиждани от 60-
те години на 20 век, за да 
протестират с искания за 

расова справедливост след смъртта на 
Джордж Флойд. Но дали тази енергия ще 
се трансформира в повишена избирател-
на активност на изборите през ноември, е 
друг въпрос.

Младежите могат да окажат значител-
но влияние върху кандидатпрезидентска-
та надпревара - според социологическите 
анкети президентът Доналд Тръмп е сил-
но непопулярен сред младите избирате-
ли. Но някои активисти се безпокоят, че 
фокусът им ще остане върху специфични 
каузи вместо върху гласуването.

„По време на една нормална изборна 
година мобилизирането на младежкия 
вот може да се превърне в предизвика-
телство“, каза Каролин Де Уит, председа-
тел и изпълнителен директор на „Разтърси 
вота“ (Rock the Vote), организация, коя-
то работи за засилване на политическото 
участие на младите хора, и добави: „Това е 
още по-вярно сега.“

Хората не го осъзнават
Избирателите под 30 години тради-

ционно проявяват по-малка избирател-
на активност, отколкото по-възрастните 
гласоподаватели, въпреки че по време на 
междинните избори през 2018 г. бе реги-
стрирано най-високото участие за чет-
върт век от страна на избирателите меж-
ду 18 и 29 години, ръст, приписван отчасти 
на младежки движения като „Поход за на-
шите животи“ (March for Our Lives) срещу 
свързаното с огнестрелните оръжия наси-
лие.

Има признаци, че младите хора стават 
все повече политически ангажирани. Де 
Уит каза, че повече хора са се регистрира-
ли за гласуване чрез онлайн платформи-
те на „Разтърси вота“ миналата седмица - 
близо 50 000 - в сравнение с всяка друга 
седмица тази година. Страниците на орга-
низацията в социалните медии са отчели 
толкова посещения между понеделник и 
петък на миналата седмица, колкото обик-
новено регистрират за цял месец, с общо 
над 1 милион.

„Просто ще бъде изключително важно 
за нас да гарантираме, че протестираме 
сега и ще гласуваме по-късно“, каза Де Уит.

Това не е сигурно. Пандемията от коро-
навирус спря традиционните предизбор-
ни прояви като концертите и фестивали-
те, места, където кампании и организации 
като „Разтърси вота“ и „Преброяване“ 
(HeadCount) обичайно набират млади из-
биратели. Отгоре на всичко усилията на 
законодатели да променят изборните за-
кони в някои щати може да попречат на 
по-младите избиратели да гласуват.

Предизборната кампания на демокра-
та Джо Байдън разчита на подкрепата на 
тези избиратели, когато изборът остане 
между двама кандидати - Байдън и Тръмп.

Но това не е гарантирано
„Не можем да поставим въпроса така: 

По-добър ли си от Тръмп?“, каза Клиф Ол-
брайт, съосновател на „Чернокожите из-
биратели имат значение“ (Black Voters 
Matter), който работи за регистрирането 
на избиратели и организирането на общ-
ностите на чернокожите. „За онези, които 
са разгневени, които са на улиците, или са 
си вкъщи и не се ангажират, ти просто им 
казваш, че си по-добър от този смахнатия, 
но това не е достатъчно“, добави той.

Много млади хора все още не познават 
Байдън „и те определено не знаят какви 

са позициите му“, каза Хедър Гревън, го-
ворителка на „Следващото поколение на 
Америка". Организацията възнамерява да 
похарчи най-малко 45 млн. долара, за да 
привлече младите избиратели в оспорва-
ните щати.

Байдън заяви по време на неотдавнаш-
на онлайн проява за набиране на дарения, 
че според него протестите ще подтикнат 
младите хора да гласуват за него. „Сега те 
са ангажирани“, каза Байдън и допълни: 
„Те го усещат. Те могат да го почувстват. И 
те са гневни и пълни с решимост“.

Предизборната му кампания не напра-
ви съществени промени в подхода си към 
младите в разгара на протестите... Вместо 
това Байдън до голяма степен се придър-
жа към инициатива, известна като „Лига 
46“, която обединява организации като 
„Студенти за Байдън“ (Students for Biden) 
и „Млади професионалисти за Байдън“ 
(Young Professionals for Biden).

В опит да се хареса на по-младите ли-
берални избиратели, Байдън привлече 
реформаторски настроения конгресмен 
Александрия Окасио-Кортес в специална 
работна група за промените в климата. Но 
той не подкрепя някои от предложенията, 
които привлякоха привържениците на ос-
новния му съперник Бърни Сандърс като 
„Здравеопазване за всички“ ("Medicare for 
All").

Двайсет и четиригодишният активист от 
Чикаго Джамал Грийн каза, че той и други 
млади хора са били разочаровани от това, 
че Байдън отхвърли призива „да се нама-
ли финансирането на полицията“, превър-
нал се в лозунг на протестиращите. Бив-
шият вицепрезидент каза в понеделник, 
че е необходима реформа на полицията, 
но това не може да стане чрез ограничава-
не на федералните фондове.

Тази позиция може да успокои по-въз-
растните и умерени избиратели, които по-
могнаха на Байдън за номинацията, каза 
Грийн, но младите хора

искат да видят 
повече промени

„Ако не ги видят, те просто ще си кажат 
„да вървят по дяволите изборите“, каза 
той.

Много от младите хора, излезли по ули-
ците, се фокусират върху държавни слу-
жители с по-голямо пряко влияние вър-
ху живота им като кметове, полицейски 
началници и районни прокурори, защо-

то „виждат откъде може да дойде промя-
ната“, каза Грийн, лидер на движението 
„Животът на чернокожите има значение“ 
(Black Lives Matter), който се присъедини 
към протестите в Минеаполис.

Имаше също протести в Луисвил, Кен-
тъки, заради смъртта на Бреона Тейлър, 
26-годишна чернокожа жена, застреляна 
от полицията в дома й през март.

През есента на 2018 г. избирателната ак-
тивност на гласоподавателите между 18 
и 29 години почти се удвои в сравнение с 
2014 г., като 28% от имащите право на глас 
млади хора гласуваха. Но и тогава изби-
рателната активност все още бе по-слаба 
от онази на президентските избори през 
2016 г. или през 2012 г., когато близо 45 
процента от младите избиратели гласува-
ха, според CIRCLE. Това е спад спрямо 2008 
г., когато Барак Обама се кандидатира за 
президент и участието рязко нарасна до 
нива, невиждани от 1992 г.

Ще донесе ли 2020 г. още един пик?
„Това е големият въпрос, отговора на 

който няма да узнаем до ноември“, каза 
Берган.

Младите в САЩ излязоха 
да протестират.  
Но дали ще гласуват?
XМладежите могат да окажат значително 

влияние върху президентската надпревара

Снимкa: БТА

https://emarkov.kw.com/
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Продължение от миналия брой

В 
миналия брой започнахме да 
разглеждаме темата за заеми-
те и невъзможността на много 
хора да се освободят от тях и 
да започнат да спестяват. Раз-

брахме, че едно от първите неща, кои-
то трябва да направим, е да се научим 
да намираме разликата между нуждите 
и „прищевките“ ни на съзнателно и под-
съзнателно емоционално ниво. А след 
това да погледнем на задълженията си 
като на точно определена сума, а не 
като на месечно плащане.

Днес ще продължим от там, откъдето 
спряхме.

Първата гледна точка - фокусът на „ме-
сечното плащане“ и само на него, е това, 
което иска банката и цялата икономи-
ка от нас, защото по този начин ние ще 
бъдем роби на тях възможно най-дъл-
го време, и когато най-после изплатим 
дължимия заем, ще дойде време да взе-
мем нов такъв, защото така или иначе 
вече сме свикнали с това месечно пла-
щане. Но тази практика е изключител-
но пагубна, защото ако погледнем на да-
ден заем като ясно определена сума, а 
не като на месечно плащане, ще можем 
да планираме изплащането на дължима-

та сума, и ако го направим по-бързо, ще 
можем да имаме повече свобода и кон-
трол върху доходите си. Ние ще сме гос-
подарите на нашия доход, а не банката.

Втората стъпка в тази стратегия е ла-
вината, която можем да създадем при

изплащането 
на заемите един по един

Например, когато изплатим един заем 
напълно, ние имаме избор с това какво 
да правим с парите, които сме плащали 
по този заем всеки месец до момента. 
Ако ги прибавим към следващия заем 
с най-малко останала дължима сума (не 
най-висока лихва), който имаме, това ще 
ни помогне да го изплатим още по-бър-
зо и да ни освободи от още едно тегло 
на семейния бюджет. Но ние също така 
можем да вземем тези допълнителни 
пари и да ги спестим или инвестираме, 
което да ни помогне да изградим един 
допълнителен актив за бъдещето. А 
защо не и двете - половината пари към 
изплащането на друг заем и половина-
та към спестяване и/или инвестиране?! 

Това може би е най-удачно, но всяка си-
туация е различна и уникална сама по 
себе си и трябва да се подходи според 
детайлите и целите на всеки един от нас.

Идеята е, че когато спрем да виждаме 
на заемите си като „месечни вноски“, на 
които сме обречени до края на живота 
си, а като „определена дължима сума“, 
която може и трябва да бъде изплатена 
във възможно най-кратки срокове, ние 
можем да се избавим от бремето на кре-
дитите и ще се замислим доста преди 
да се подпишем под нов заем, най-вече 
дали този заем ни е наистина нужен и го-
тови ли сме да се лишим от нещо друго, 
за да го изплатим възможно най-бързо. 
Представете си, че сумата, за която взи-
мате заем, трябва да се плати наведнъж, 
незабавно от вашия джоб. Бихте ли били 
толкова смели с тази покупка, ако знаех-
те, че трябва да я платите веднага в брой 
вместо със заем?

Както казах по-рано, днес маркетин-
говата машина по телевизията и по ин-
тернет се опитва да продава милиони 
продукти и услуги, в момента живеем 

във времето на най-развитата световна 
икономика и

ние сме програмирани 
да купуваме

да купуваме и пак да купуваме. Вижда-
ме дори по време на пандемия как хо-
рата продължават да купуват и купуват 
всевъзможни, нужни и ненужни неща по 
интернет. Играта свърши, ние сме про-
грамирани като общество и като инди-
види да купуваме и да затъваме в заеми. 
Тук въпросът е кой от нас ще се събуди 
от тази хипноза и ще вземе живота си в 
ръце, съзнателно, и кой ще продължи да 
бъде просто статистика като потенциа-
лен консуматор на продукти, услуги и 
заеми, които банките ще продължат да 
дават щедро, докато печалбите им ще 
продължават да растат до безброй.

И все пак, всеки от нас има съзнате-
лен избор, който прави всеки път, когато 
плаща за нещо. Ние не можем да спрем 
да пазаруваме, това е част от живота, но 
можем да направим този процес по-ос-
ъзнат на емоционално ниво. Аз вярвам, 
че моментът, в който вземем контрол 
върху емоциите си и желанията си, е мо-
ментът, в който ще намерим ключа към 
нашата финансова свобода.

Искрено се надявам информацията, 
която представих днес, да е била полез-
на и интересна за всеки един от вас. Ако 
имате приятели и познати, които се инте-
ресуват и искат да знаят повече по тема-
та, моля, споделете тази статия с тях, за да 
могат да са по-информирани в този хаос 
и се надявам по-уверени в бъдещето.

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 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпро-
сите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Вашите 
пари

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

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

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

Да изплатим заемите си и да 
избегнем нови – няколко съвета

X�Въпроси и отговори  
от изминалите седмици

https://taniasells.com/
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Кризата с държавните 
пенсионни фондове в Америка

Цените на акциите може да са 
се оттласнали от дъното, кое-
то стигнаха, след като коро-
навирус пандемията се раз-
пространи с бързи темпове 

по целия свят, но основният американ-
ски борсов индекс S&P 500 все още не 
се е възстановил напълно. Това е лоша 
новина за пенсионните фондове, които 
разчитат на доходността от своите ин-
вестиции, за да плащат на пенсионери-
те. Това пише The Economist, цитиран от 
„Капитал“.

Центърът за изследване на пенсиони-
рането (Centre for Retirement Research 
- CRR) в Бостън изчислява, че ако паза-
рите не се възстановят напълно, сред-
ното съотношение на финансиране на 
пенсионните планове на американските 
държавни и общински служители за фи-
скалната година, приключваща през юни 
2020 г., ще бъде 69.5%. Това е

най-ниското ниво 
от началото на този век

През 2000 г. средният пенсионен план 
беше изцяло покрит.

Това изчисление дори разчита пре-
димно на щедрия начин, по който се из-
числяват пенсионните планове на за-
етите в публичния сектор. Разходите за 
изплащане на пенсиите им се простират 
десетилетия напред в бъдещето. Тези бъ-
дещи плащания трябва да се дисконти-
рат (процес, обратен на олихвяването), 
за да се изчислят текущите разходи за 
финансиране. Колкото по-голям е про-
центът на дисконтиране, толкова по-ни-
сък изглежда текущият разход. Според 
сложните счетоводни практики пенси-
онните фондове в частния сектор трябва 
да използват доходността на корпора-
тивните облигации, която понастоящем 
е ниска, като процент на дисконтиране. 
Фондовете на публичния сектор оба-
че имат право да използват очаквания 
процент на възвращаемост на своите 
инвестиции. Мнозина приемат процент 
от 7-7.5, което прави текущите разходи 
за финансиране на пенсии да изглеждат 
по-ниски.

В дългосрочен план обаче счето-
водните пpактики не могат да намалят 
действителните разходи за осигурява-
не на пенсии. Много компании в частния 
сектор се отказаха да предлагат плано-
ве, свързани с крайните заплати на ра-
ботниците, поради увеличените разхо-
ди. Данни на CRR показват, че разходите 
постоянно нарастват и за фондовете на 
публичния сектор. През 2002 г. те са пла-
щали средно 7.8% от заплатите за осигу-
ровки за пенсии, докато през 2020 г. този 
дял вероятно ще бъде 19.7% - най-висо-

кият от началото на века досега. Ако се 
използва по-консервативно счетовод-
но третиране, по-близко до подхода на 
частния сектор,

този процент ще се удвои
Изчисление на CCR показва, че ако па-

зарите се възстановят бавно - дори да се 
приеме, че публичните пенсионни фон-
дове ще продължат да използват сегаш-
ния си подход - делът може да нарасне 
до 29.1% от заплатите до 2025 г.

Това е криза на забавен каданс имен-

но защото пасивите са разтеглени в про-
дължение на много десетилетия. Така до 
2025 г. едва осем фонда може да разпо-
лагат с достатъчно активи, за да покрият 
плащанията за малко под четири години, 
показват изчисления на CRR. 

Три от тези фондове - Chicago 
Municipal, Dallas Police and Fire и New 
Jersey Teachers, ще имат средства за едва 
две години. Ако това се случи, за да мо-
гат да продължат плащанията, данъко-
платците просто ще трябва да отделят 
повече пари.

XНестабилните пазари увеличават разходите за финансиране на пенсии

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Доверието на канадците  
в полицията спада
Въпреки че голяма част от канадци-

те продължават да имат доверие 
на правоприлагащите органи, про-

учване от последните дни показва зна-
чителен спад в броя на гражданите, кой-
то декларират доверие на полицията. 70 
процента от участвалите в допитването 
през миналия уикенд казват това, което 
е спад с 9 на сто в сравнение с май и 11 процента в сравнение с април. Спадът 
съвпада със смъртта на Джордж Флойд, афроамериканецът, задушен от бял по-
лицай в Минесота на 24 май.

Китай иска Канада да 
разследва износ на дървесина

Китай поиска от Канада да разслед-
ва вредители, открити в партиди 
от дървесина. Това обяви говори-

телят на Външно министерство в Пекин 
Чжао Лицзян. Новината съвпада с на-
прежението след ареста в Торонто на 
Мън Ванчжоу, финансова директорка на 
„Хуавей“, през декември 2018 г. по иска-
не на американските власти. Миналата 

година, позовавайки се на опасения от вредители, Пекин блокира доставките на 
рапица от Канада. Прекратен бе вносът и на свинско и телешко през 2019 г., но 
впоследствие бе възстановен.

Трюдо подкрепя Скопие  
за ЕС и НАТО
Премиерът Джъстин Трюдо е обя-

вил във видеоразговор с премие-
ра на Северна Македония Оливер 

Спасовски, че Канада подкрепя Скопие 
за членство в ЕС и НАТО. Трюдо казал, че 
се гордее с подкрепата, която страната 
му е дала за интеграцията на Северна 
Македония в Алианса, пише в. „Нова Македония“. Канада, изтъкнал Трюдо, про-
дължава да подкрепя усилията и амбициите на Северна Македония за членство 
в ЕС. Той поздравил правителството, че през изминалите три години е успяло да 
постигне значителни резултати за постигане на тези цели.

14-годишно момче загина  
при работна злополука

14-годишно момче загина при 
работен инцидент в понедел-
ник сутринта в Бос. Трагедия-

та е станала рано сутринта. Младият шо-
фьор бил затиснат под мотокара си, след 
като превозното средство се обърнало, 
сочат данните на Службата по сигурнос-
тта в Квебек. Смъртта на жертвата е кон-
статирана в болница. В предприятието, 

в което младежът е работил, са влезли психолози. Момчето беше работливо, ве-
село и жизнено, обясни чичо му Дани Пулен, който е начело на общината с 2500 
жители.

Канадец летя до Щутгарт 
да се оплаче от колата си
Coбcтвeник нa Mеrсеdеs-Bеnz 

S550 oт Ричмънд летя дo Гeрмa-
ния, зa дa ce oплaчe личнo в цeн-

трaлaтa нa прoизвoдитeля oт кoлaтa cи 
и oбcлужвaнeтo в прeдcтaвитeлcтвoтo. 
Дa Тoнг Янг плaтил зa S-клacaтa 155 
000 кaнaдcки дoлaрa, нo гoдинa cлeд 
пoкупкaтa вoлaнът нa лимузинaтa 
внeзaпнo блoкирaл. Мъжът уcпял дa cпрe, нo eдвa нe ce блъcнaл в бeтoннa cтeнa. 
Въпреки че в прeдcтaвитeлcтвoтo нa Mеrсеdеs-Bеnz в Ричмънд cмeнили рeйкaтa, 
мъжът поискал нова S-класа. Казусът му още не е решен.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Н
ю Йорк преживява своеоб-
разна златна треска – само-
лети, напълнени с кюлчета 
злато, кацат в мегаполиса, 
след като пандемията хвър-

ли в безпорядък пазарите на скъпоцен-
ни метали и предизвика надпревара 
сред трейдърите, стремящи се да нама-
лят загубите. Това пише The Wall Street 
Journal, цитиран от Bloomberg.

В одобрените от борсата COMEX тре-
зори лежи злато в обем от рекордните 
29.7 млн. тройунции. Почти три четвър-
ти от това злато, тежащо колкото де-
вет напълно заредени самолети Boeing 
737-700, е пристигнало през последни-
те три месеца. 

Натрупването на запаси се случи през 
март и началото на април, причинено от 
опасения за срив в обичайните вериги 
за доставка на злато. Това

обърна нормалния път 
на кюлчета

от запад на изток, преначертавайки кар-
тата на международния пазар на злато. 

Може да отнеме месеци за възобно-
вяването на стандартните маршрути на 
златото, тъй като търсенето е ограниче-
но до два основни купувача на кюлчета 
- Китай и Индия. 

„Златото е достигнало до Америка от 
цял свят“, казва Алън Фин, директор в 
Malca-Amit, компания, която транспор-
тира злато. 

Логистичните фирми като Malca-Amit 
работят денонощно, за да успяват на-
време, а понякога избират и да наемат 
частни самолети за превоз на кюлчета. 
Това, което затрудни работата им през 
последните месеци, е това, че летяха 
малко търговски самолети - предпочи-
таното превозно средство за транспор-
тиране на злато.

В разгара на кризата с вируса в Ню 
Йорк, самолетите, които излитаха, често 
предпочитаха да пренасят медицинско 
оборудване вместо злато. 

Надпреварата за снабдяване със зла-
то в Ню Йорк произтича отчасти от тър-
сенето на благородния метал от страна 
на американските инвеститори, които 
го считат за сигурен актив убежище.

Цената на златото 
нарасна

с около 15% през тази година.
Инвеститорите, банките и минните 

компании използват борсата Comex за 
покупка и продажба на златни фючър-
си, докато Великобритания е основното 
място за закупуване на физически кюл-
чета. Разликата в цените на двата паза-
ра обикновено е в рамките на няколко 
долара за тройунция. Трейдърите знаят, 
че банките могат да доставят злато от 
Европа до Ню Йорк, ако има голямо раз-
минаване в цените. 

Ограниченията за движение запла-
шиха да спрат този самокоригиращ се 
механизъм, като в началото на април 
премията за нюйоркските фючърси 
спрямо лондонската спот цена се пока-
чи до над 70 долара за унция. Това до-
веде до загуби за банките, които доми-

нират на пазара и които обикновено 
притежават физическо злато във Вели-
кобритания и го хеджират, като прода-
ват фючърси на Comex. 

За да овладеят загубите, банките поч-
ти веднага започнаха да прехвърлят 
стотици тонове злато в Ню Йорк. Поста-
вяйки кюлчета в трезорите на Comex, 
те бяха готови да доставят злато срещу 
фючърси, които биха продали на клиен-
ти, затваряйки късата си позиция. 

Това, което допълнително усложня-
ва задачата по изпращането на зла-
то през Атлантическия океан по време 
на пандемия, е, че Лондон и Ню Йорк 
имат различни изисквания за размери-
те на златните кюлчета. Така че вместо 
да транспортират златото директно до 
трезорите на Comex, търговците го из-
пращат първо до

рафинерии за злато 
в Швейцария

или другаде. Там те се преработват до 
тегло от 100 унции - или един килограм 
всеки, което ги прави допустими за про-
дажба на борсата.

„Потокът на златото от изток към за-
пад е на нива, които никой не е виж-
дал преди“, казва Фредерик Паницути, 
управляващ директор на компанията 
за рафиниране и търговия MKS PAMP 
Group в Дубай.

Банките имаха допълнителен стимул 
да доставят злато в Ню Йорк - по този 
начин те залагаха, че разликата между 
цените в Лондон и Ню Йорк ще се сте-
сни. Това им дава възможност да си вър-
нат малко пари, ограничавайки загуби-
те си.

Цените на двата пазара оттогава се 
доближиха, но разликата остана висо-
ка - 6,15 долара за унция към четвър-
тък миналата седмица. В дългосрочен 
план това може да подрине позицията 
на Ню Йорк на световния пазар на злато 
за сметка на Лондон, като накара банки-
те да бъдат предпазливи в продаването 
на фючърси на Comex.

Златото отстъпва в ранните часове 

на петъчната сесия с 0.47% заради за-
силването на долара на фона на опасе-
нията за втора вълна на пандемията в 

отделни щати в САЩ, но цената му се за-
държа висока на ниво от 1731.70 дола-
ра за тройунция за доставка през август.

Златна треска: Самолети с тонове 
злато пристигат в Ню Йорк
XПричината е пандемията, която хвърли в безпорядък пазарите на скъпоценни метали

Снимкa: Bloomberg

http://restaurantmehanata.com/
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Р
айонът на Странджа е погра-
ничен, планински, с отдале-
чени едно от друго малки на-
селени места. Жителите на 
селата в този край са предим-

но възрастни хора в пенсионна възраст.
В тежките времена на пандемия, сдру-

жение „Зелена Странджа“ успя да доста-
ви лични предпазни средства - маски, 
дезинфектанти и хранителни продукти 
- в 25 села. В тези населени места жите-
лите са под 100 души. Помощта достигна 
до 889 възрастни хора от три общини - 
Малко Търново, Средец и Царево.

Липсата на предпазни маски не само в 
селата, но дори и в Малко Търново, пра-
ви впечатление на членовете на сдруже-
нието. „Полицаите обикаляха по улици-
те и глобяваха хората. И се получи такъв 
парадокс, че сме длъжни да ги носим, а 
хората в тези малки села в Странджа ня-

мат откъде да се снабдят с маски. За де-
зинфектант изобщо да не говорим, за-
щото дори и след края на извънредното 
положение, повечето хора изобщо не 
бяха виждали дезинфектанти“, разказва 
за инициативата Владимир Димитров от 
СНЦ „Зелена Странджа“.

Едно от посетените села е Бръшлян. В 

него живеят по-малко от 20 възрастни 
хора, повечето над 70- годишна възраст. 
Жителите са благодарни за предоставе-
ните предпазни средства и споделят, че

без тях няма как 
да пътуват до града

Хората уверяват, че ще ги носят в ав-

тобуса, както и когато пътуват до Бур-
гас. „Аз ще я ползвам навсякъде, където 
ще ходя… и в магазин, и в ресторант, и 
в банката“, обещава и възрастният дядо 
Пройчо.

А предоставените предпазни маски са 
дизайнерски и за многократна употре-
ба. Те са с отпечатана карта на туристи-
ческия маршрут „Тур Странджа". Това е 
най-дългият маршрут в цяла Странджа, 
преминаващ през множество села.

Предпазните маски и дезинфектанти-
те са снабдени със средства, получени 
от фонд „Обединени срещу COVID-19“.

„Когато една сутрин случайно видях 
обявен конкурс за набиране на проект-
ни предложения от Обществен дарител-
ски форум – „Обединени срещу Ковид- 
19“ - веднага се роди идеята да раздадем 
на хората от най-малките села на Стран-
джа предпазни средства - маски, дезин-
фектанти и хранителни продукти.

Набързо подготвих проектното пред-
ложение, изключително облекчение 
беше, че формулярът се попълваше он-
лайн,

без излишни усложнения
много лесно, без някакви допълнителни 
документи. Срокът беше също кратък, 
след 10 дни получихме отговор, че сме 
одобрени, и в началото на май започна 
изпълнението на този проект, който об-
хвана три общини – Царево, Малко Тър-
ново и Средец. Общо 25 населени места, 
това са всичките села с под 100 жители 
по официални данни на НСИ за 2019 г.“, 
разказва Владимир Димитров.

Сдружение „Зелена Странджа“ разви-
ва дългогодишна дейност в района на 
Странджа, свързана с природосъобра-
зен и селски туризъм, разрешаване на 
местни екологични и социални пробле-
ми, популярно е сред жителите на пла-
нината. А по маршрута, изобразен на 
предпазните маски, вече преминават и 
колоездачи, и туристи от различни кра-
ища на България.

От „Зелена Странджа“: Маски и 
дезинфектанти за 25 села в планината
XВ тежките времена на пандемията сдружението помогна на населението и с хранителни продукти

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Представители на „Зелени Балкани“ даряват маски и дезинфектанти на хората в планинските райони.
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С
амо преди няколко месе-
ца, точно на Разпети петък, 
една млада, но бързо наби-
раща сили благотворителна 
организация прави първите 

си официални стъпки. Датата 17 април 
ще остане завинаги в паметта на нашата 
сънародничка Стела Иванова, която от 
ранни детски години посвещава време-
то и сърцето си да помага на нуждаещи-
те се. Съвпадението с големия христи-
янски празник организаторите приемат 
като добра поличба. Всичко започва в 
Лондон, точно в пика на епидемията от 
Covid-19, като лъч надежда. Под име-
то „Ангели за България“ Стела основава 
организацията с цел да събере на едно 
място български имигранти от цял свят 
в подкрепа на нуждаещи се семейства в 
Родината.

Почти две години Стела обмисля иде-
ята и търси най-добрия вариант за старт 
на инициативата.

Още като дете Стела разбира, че да 
помага на другите е нейно призвание. 
Още като тийнейджър във Видин тя от-
деля време, за да се среща с деца, ли-
шени от родителски грижи. С времето 
започва да организира и други благот-
ворителни акции и това за нея

остава страст 
за цял живот

„Аз съм философ по душа, загрижена 
съм за хората, боли ме, когато виждам 
страдание, и съм от тези, които се за-
стъпват за онеправданите. Обичам да се 
боря за тях. Да им давам надежда и вяра 
в доброто, да им показвам, че може. 
Смятам, че всеки трябва да е пътеводна 

светлина и че смисълът на живота е да 
покажем най-доброто, на което сме спо-
собни“, казва Стела.

Макар и да не се познава лично с 
всички организатори, тя лесно намира 

съмишленици, готови да запретнат ръ-
кави в името на доброто. 

„Без значение къде се намираме по 
света в момента, ние винаги ще си ос-
танем българи. Не трябва да забравяме 
откъде сме тръгнали и преди да си зада-
дем въпроса „Какво ни даде България“, 
трябва да си отговорим на друг по-ва-
жен въпрос – „Какво ние дадохме и на-
правихме за България“, казва Диди Ми-
тева, която прегръща идеята на Стела и 
активно помага на организацията с мар-
кетинг и реклама.

Стела Иванова създава Фейсбук гру-
пата „Ангели за България“, която само 
за няколко месеца вече е събрала над 
близо 3000 последователи. Техните да-
рители и съмишленици са пръснати по 
целия свят - включително Великобрита-
ния, САЩ, Германия, Испания, Гърция, 
Италия, Португалия, Мексико, Австрия 
и други страни, които са на хиляди ки-
лометри от България, но обединени от 
една обща кауза – да дадат надежда на 
страдащите в Родината.

„Ангелите“ си партнират с няколко ор-
ганизации, сред които „Интеракт Плов-
див – Филипопол“, фондация „Спаси Чо-

века“, „Мечти и отбори – България“.
„Подкрепяме възрастни хора, които 

изнемогват, хора в неравностойно по-
ложение, тежко болни и многодетни 
семейства. Партньорите ни в България 
имат предварително изготвен

списък на нуждаещите 
се по райони хора

Обикновено ние ги подпомагаме с 
провизии от първа необходимост, като 
пакети с храна, перилни и почистващи 
препарати и лекарства“, обяснява Диди.

Всеки дарител сам избира каузата, 
която да подпомогне, като има възмож-
ността да прави автоматични плащания 
всеки месец или пък еднократно. Пари-
те постъпват в сметката на „Ангели за 
България“ и от там за избраната от дари-
теля кауза.

На 1 май, само няколко дни след офи-
циалното създаване на организация-
та, „Ангелите“ вече са събрали средства 
за подпомагането на 15 семейства, за-
сегнати от Covid-19 в Габровския район 
в размер на над 1402 евро. С над 1200 
евро са подпомогнати 45 възрастни 
хора от Враца и околните села.

Току-що е приключило и събирането 
на средствата по следващата им кауза, 
като общата сума е 6300 лв. Със събра-
ните средства ще бъдат подкрепени „Ло-
гопед в будна кома“ със сумата от 2400 
лв. и 45 спешно нуждаещи се в Чирпан-
ския регион, които ще получат 3900 лв.

Организаторите са категорични, че 
макар организацията да е създадена в 
условия на пандемия, техните инициа-
тиви няма да приключат с края й.

„Напук на всички, които твърдят, че 
българите в чужбина не са задружни, 
ние успяхме да докажем обратното. 
Прегърнахме идеята на Стела, приехме 
я като наша и това ни води напред. Ра-
ботим отлично, помагаме си, допълва-
ме се и това си личи в постигнатото до-
тук. Промяната започва от нас!“, допълва 
Диди.

Стела пък от своя страна вярва, че с 
общи усилия можем да изтрием страда-
нието в очите и да върнем радостта за 
голяма част от нуждаещите се в Бълга-
рия.

„Особено старите хора, те са изоста-
вени, забравени и отчаяни. А очите им 
си имат

онзи блясък, 
на надеждата

душичката им иска да се зарадва, но 
няма на какво, бремето им е прекалено 
голямо. Толкова е жестоко в залеза на 
живота си да живееш по този начин. Да 
не можеш да си позволиш неща от пър-
ва необходимост, а да нямаш сили и въз-
можности да си ги изработиш, децата са 
избягали, а държавата абдикирала“, до-
пълва Стела. 

Дарения могат да се правят на сайта 
на организацията, но в същото време 
организаторите приветстват и нефинан-
сова подкрепа, целяща популяризиране 
на „Ангели за България“ и техните каузи 
по цял свят.

BG имигранти от цял свят в подкрепа 
на нуждаещи се в Родината
X„Ангели за България“ обединява българите в цял свят, които искат да помогнат

Семейството на Емил и Евгения Йорданови са благодарни за протегнатата ръка.
Снимкa: Facebook

БОЖАНА ДИМИТРОВА
bojana@bg-voice.com

https://angelsforbulgaria.wixsite.com/website-1/dari-sega
https://angelsforbulgaria.wixsite.com/website-1/dari-sega
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Е
дна от българските баскет-
болни таланти в Щатите, Иван 
Алипиев, се прибра от Лос Ан-
джелис в София в началото на 
пандемията и сега се готви да 

се върне в LA. Той играе и учи „Междуна-
родни отношения“ за трета поредна го-
дина в Университета „Лойола Мерима-
унт“, на над десетина хиляди километри 
от семейството си. Но това е жертвата, 
която е приел, че ще направи, в името на 
американската си мечта.

Иван гледа към нея от 7-годишен, ко-
гато започва да тренира баскетбол в 
БУБА. Става шампион на България шест 
пъти за подрастващи и два пъти до 19 го-
дини. Съвсем млад печели титла и купа 
с „Левски 2“ в „А група“ при мъжете. Съ-
щите трофеи има и с БУБА, пак за „А гру-
па“ - мъже. През 2018 г. получава награда 
„Рачо Колев“ за най добър баскетболист 
до 21 г., а година по-рано и приза за

най-добър 
млад играч

от баскетболната федерация. Големият 
пробив идва през 2017-а на Европейско-
то първенство в Б дивизия до 18 г. в Та-
лин, когато Алипиев попадна в симво-
личната петица на турнира.

Логично успехите го следват и в Аме-
рика. През първата година в „Лойола“ 
статистиките на Иван са 16 изиграни 
мача с най-силно постижение от 15 т. и 
1.9 средно на двубой. Адаптацията оче-
видно е напълно завършена, защото 
през втората година 200-сантиметрово-
то крило играе точно два пъти повече 
срещи - 32, записва 8.1 т. средно на мач, 
асистенциите му са четири пъти повече 
спрямо дебютната година, а борбите - се-
дем пъти повече.

Няколко пъти той е във фокус като во-

дещ реализатор на тима, особено в края 
на сезона, преди паузата, с 25 точки сре-
щу лидера в дивизията Гонзага, с 24 сре-
щу Портланд и два пъти отново по 25 в 
последните две срещи - срещу Сан Диего 
и Сан Франциско, разказва dir.bg.

„Прибрах се в България на 15 март, 
след като от университета ми обясниха, 
че на 22 март затварят“, споделя за на-
стоящата ситуация баскетболистът.

Помолиха всички 
да се приберат

а ако не, обещаваха там да ни намерят 
условия да останем. Но се консултирах 
със семейството ми и направо взех би-
лет за България. Тук трябваше да мина 
през 14-дневна карантина и това вече бе 
много трудно.

Аз повече от две седмици без да спор-
тувам, не помня, може би вече 14 години, 
откакто се занимавам с баскетбол“.

От университета му изпратили план, за 
да се занимава у дома - програма за фит-
нес и такава за баскетбол. Постоянно е в 
контакт с помощник-треньорите, които 
следят и контролират какво изпълнява.

Иван пристига в LA едва на 18 годи-
ни и процесът на адаптация съвсем не 
е бил лесен. „Въпреки че София не е ма-

лък град, първият ми ден в ЛА беше все 
едно съм на друга планета. Културен шок 
е точно казано“, споделя той.

И няма как иначе да е, след като гра-
дът и цялата област са с население към 
14 милиона, колкото две Българии. На 
Иван му трябвало повече от година да се 
ориентира, да научи локациите. „Но вече 
се адаптирам, смея да твърдя, че се оп-
равям“, споделя той.

Иначе бъдещето изглежда несигурно. 
Иван разказва, че ако въобще има бас-
кетболен сезон, той ще започне чак през 
януари 2021-ва. „Учебната година няма 
да бъде засегната, вече е насрочен есе-
нен семестър от края на август, едната 
половина ще е онлайн... Но от август до 
ноември ще сме на място там в учебния 
процес. За баскетбола - ще видим“, до-
пълва Иван.

Между LA и София: BG баскет 
талант в Щатите
XИван Алипиев изкара извънредното положение в България и се готви да се върне в САЩ

Снимки: dir.bg

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Б
ългари създадоха уникални 
бонбони, които хем засищат 
със сладостта си, хем поддър-
жат тялото във форма. Фор-
мулата им е съставена от две-

те неща, с които България е известна по 
света – киселото мляко и розовото мас-
ло.

Йонко Чуклев е част от екипа на 
Cardinal Bites, които създадоха оригинал-
ната българска рецепта без аналог в све-
та на протеинови бонбони с български 
пробиотик и розово масло.

Как започва всичко?
„Когато се събрахме с екипа, имахме 

следния казус: как да направим нещо 
сладко и в същото време - да те поддър-
жа в добра форма. И като всеки стартъп, 
знаехме, че когато не намериш нещо, 
което да отговори на критериите ти, си 
го създаваш сам“, разказва Йонко пред 
„Вдъхновените“.

Той и хората, с които разработили уни-
калния продукт, се спрели на бонбоните, 
защото те са доста подценявани в Бълга-
рия. „После си зададохме въпроса - какво

уникално нещо 
от България

можем да включим, така че да 
имаме потенциал за нашия 
пазар, а защо не и за 
чуждия. Така решихме 
да обогатим бонбо-
ните с розово мас-
ло, български про-
биотик и протеин“, 
разкрива той.

Така започват оп-
итите. На принципа 
проба-грешка се съз-
дават различни рецеп-
ти, за да се подобри вку-
сът. Авторки на рецептата 
са Мария Сбиркова и предпри-
емачът Жасмина Гевезиева, които са 
изключително фокусирани върху здра-
вословната страна на бонбоните.

„Все повече хора се интересуват от 
здравословния начин на живот. За тях е 

проблем, че не могат да поръчат сладки 
неща, които отговарят на критериите им. 
Целта беше именно тези хора да могат да 
си позволят да консумират този продукт 
без угризения“, споделя Чуклев.

На пръв поглед идеята за протеинови-
те бонбони изглежда като предизвика-
телство - как ще се приеме от общество, 

в което все пак традиционната 
кухня е предпочитана и по-

пулярна.
Йонко обаче смята, 

че българите са все 
по-склонни към ку-
линарни експери-
менти. Сравнява 
хората в Родината с 
хората в Англия, къ-

дето работи години 
наред. 
„Там можете да ви-

дите всякакви ресторан-
ти - индийски, пакистански, 

перуански, разнообразието е 
нещо като даденост. В същото време, 

ако прекарате известно време в един 
британски офис, ще установите, че хо-
рата там имат 3-4 места, които предлагат 
традиционните за Англия сандвичи - и те 

ще отидат именно там“.
Наблюденията му в България пък са, че 

хората правят точно обратното. „Когато 
са заедно и видят нещо ново, което не са 
опитвали, не отиват на вече добре позна-
ти места, а веднага си казват:

„Не сме опитали това, 
нека го направим!“

Именно тази променяща се среда се 
оказва решаваща за Йонко, когато тряб-
ва да направи избор между Обединеното 
кралство и България.

„Преди имах предложение да работя и 
остана изцяло в Англия, но нереализира-
ният потенциал у нас е основният ми мо-
тив да откажа офертите за чужбина и да 
остана в България“, казва той.

Докато със съмишлениците си разра-
ботва уникалните бонбони, си дава смет-
ка за още едно голямо богатство на Бъл-
гария – билките.

„Ние сме сред топ производителите на 
билки в Европа, българският пчелен мед 
се използва за подобрител на медовете 

от Азия, близо 24 милиона японци ядат 
българско кисело мляко, а иновативни 
родни продукти като олио от орехи или 
органични капсули с розово масло еже-
годно впечатляват на международни из-
ложения“, дава примери той.

Йонко не крие, че българските произ-
водители добавят все повече добавена 
стойност към продуктите. Така например 
той искрено се радва, когато види роден 
продукт в чужбина, както например вли-
зайки в супермаркет във Франкфурт, по-
пада на български ябълков чипс.

Такива идеи го вдъхновяват и провоки-
рат него и екипа да тестват възможности-
те си - както в България, така и в чужбина.

А как обаче се работи в екип, особено 
ако възникнат трудности? „Всеки, който 
започва да развива собствена идея, тряб-
ва да е наясно: предизвикателствата са 
сигурни. Винаги ще се случи нещо. Прос-
то човек трябва да търси алтернатива 
или ако наистина това е неговата мечта 
- да не позволява трудностите да го раз-
сейват, а да гледа напред“, казва Йонко.

XТе са съставени от български пробиотик, розово масло и протеин. Ето историята им

Снимки: Cardinal Bites

Българи създадоха уникални 
бонбони: Сладки и... полезни

Йонко Чуклев

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Случаите на Covid-19 по 
света надхвърлиха 8 млн.

Броят на потвърдените случаи на 
коронавирус по света надхвърли 
8 милиона, като повече от полови-

ната от тях са в Европа и САЩ. Заразени-
те са най-малко 8 000 202, като 435 176 
от тях са починали. Европа е най-засег-
натият континент с общо 2 417 902 зара-
зени и 188 085 смъртни случая, а САЩ са 
страната с най-голям брой потвърдени случаи (2 110 182) и починали (116 081).

АФП пише, че в последните 8 дни са регистрирани над един милион нови слу-
чаи, което е само част от реалния брой заразени.

Северна Корея взриви офиса 
за връзка с Южна

Междукорейският офис за връз-
ка, разположен в граничния 
град Кесон, е взривен от Се-

верна Корея, обяви министерството на 
Съединението на Сеул. Това се случва 
на фона на нарастващото напрежение 
между Сеул и Пхенян. Южна Корея твър-
ди, че Северна Корея е взривила съоръ-

жението, което бе открито от двете страни още през 2018 г. По-рано през деня 
очевидци съобщиха за взрив и дим, идващ от района. Инцидентът е на фона на 
изявление на Пхенян за плановете да върне свои военни части в райони, от кои-
то са изтеглени войски в съответствие с междукорейските споразумения.

Швейцария издирва собственик 
на злато за $190 000
Швейцарските власти се опитват 

да открият притежателя на злат-
ни кюлчета на стойност 190 000 

долара, които били забравени във влак. 
Златото било открито във влак, пристиг-
нал в Люцерн от Санкт Гален през октом-
ври миналата година. Оттогава властите 
разследват находката, но не могат да ус-
тановят как кюлчетата са се оказали изоставени в пътнически вагон. От прокура-
турата в Люцерн обявиха, че собственикът на кюлчетата разполага с пет години, 
в които да се заяви и докаже пред властите като притежател на златото.

Започва дело за убийство  
на съпартиец на Меркел

Германски съд започна слушания по 
дело срещу двама десни екстремисти, 
обвинени за убийството на политик, 

което шокира страната миналата годи-
на. Валтер Любке, член на управляващата 
партия на Ангела Меркел, беше простре-
лян на верандата на жилището си на 1 юни 
2019 г. и почина същата нощ. Един от об-

виняемите е на 46 г., с предишни присъди за насилствени престъпления срещу 
мигранти, с повдигнати обвинения в убийство, опит за убийство и др. Втори чо-
век е с повдигнати обвинения като съучастник.

Турция иска бази в Либия  
за постоянно
Турските власти преговарят с между-

народно признатото Правителство 
на националното съгласие (ПНС) в 

Триполи за използване на две военни бази 
в северноафриканската страна. Подоб-
на крачка би помогнала за установяване 
на постоянно турско присъствие в южно-
то Средиземноморие. Все още не са взети 
окончателни решения за военноморската база в Мисрата и военновъздушната 
„Ал Уатия“, която наскоро попадна отново в ръцете на ПНС. Поддържаното от Ан-
кара правителство воюва с Либийската национална армия (ЛНА), подкрепяна от 
Русия, Египет и Обединените арабски емирства.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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А
генцията за контрол и пре-
венция на заболяванията 
(CDC) публикува нови под-
робни указания, които хората 
да спазват, в които има и пре-

цизни обяснения какво трябва да правят 
работодателите, за да осигурят безопас-
на среда за всички. Агенцията бе подло-
жена на критики, че съветите на експер-
тите й са много общи и с това не помагат 
кой знае колко, но сегашните предписа-
ния са доста подробни.

В ежедневието
Указанията на CDC за спазване на соци-

ална дистанция от 2 метра (6 фута) оста-
ват, както и указанията за носене на не-
медицински маски. Също така, трябва да 
продължавате с честото миене на ръцете 
с вода и сапун, като търкате ръцете в про-
дължение на поне 20 секунди.

Най-безопасни събирания с хора са 
тези, които са онлайн според класифика-
цията на агенцията. Всякакви други кон-
такти извън семейството носят риск и 
колкото по-голяма е тълпата и по-малко 
хора носят маски и спазват социална дис-
танция, толкова рискът е по-голям.

В най-общия случай, ако човек е имал 
симптоми или е с потвърден тест за коро-
навирус, той има право да общува с дру-
ги хора, ако едновременно са изпълнени 
три условия:
n нямат температура в продължение 

на 3 дни
n другите симптоми се подобрят
n изминали са 10 дни от появата на 

първите симптоми
В зависимост от съветите на личния ле-

кар и наличието на тестове, може да ви 
насочат за нов тест, за да видите дали все 
още имате COVID-19. Ако ще бъдете тест-
вани, можете да се събирате с прияте-
ли или колеги, ако нямате температура, 
симптомите са се подобрили и сте има-
ли два отрицателни резултата от теста по-
дред, поне 24 часа един от друг.

За работодателите
Освен обучение на персонала как да се 

предпази и как да докладва на мениджъ-
рите, ако някой има симптоми на корона-
вирус, CDC препоръчва бизнесите да из-
готвят наредби, с които да позволят на 
работниците да остават вкъщи, без да се 
страхуват, че ще загубят работата си или 
че ще бъдат обект на наказания.

В офиса всички трябва да носят маски 
или кърпи са покриване на лицето. Ко-
гато някой киха или кашля, трябва да го 
прави в свивката на лакътя или да използ-
ва хартиена кърпичка, която да изхвърли 

веднага, след което трябва да си измие 
ръцете.

Препоръката да се избягват ръкостис-
кания, прегръдки и жестове от типа „Дай 
пет“ остава. На тяхно място могат да се 
използват кимане с глава и поклони, ако 
е удачно. Работодателите трябва да по-
ставят табели из помещенията, с които 
да припомнят на служителите да се въз-
държат от физически контакт с останали-
те. Трябва да има и табели за изискването 
за маски.

Работодателите са длъжни да осигурят 
препарати за почистване като сапун, де-
зинфектант, хартиени кърпи. Във всич-
ки помещения трябва да има повише-
но почистване и дезинфекция. Твърдите 
повърхности, които са често докосвани, 
трябва да се чистят поне всеки ден, а най-
добре между всяка употреба. Предме-
тите, които се ползват от повече от един 
човек, също трябва да се дезинфектират 
след всяка употреба. Такива са например 

устройствата за плащане с кредитни кар-
ти, касовите апарати, масите, плотовете. 
Желателно е да се спрат чешмите за пи-
ене на вода

Ако има 

работници, които ползват 
обществен транспорт

по правило те трябва да стоят колко-
то може по-далеч от останалите. От CDC 
препоръчват тези хора да мият ръцете 
си, преди да се качат в автобуса или ме-
трото, и веднага щом пристигнат на ра-
бота. В транспортното средство те не 
трябва да пипат лицето си и особено очи-
те или устата, да сядат на разстояние от 
другите пътници през ред и по възмож-
ност да се качват от задната врата.

За персонала трябва да се гарантира 
наличието на достатъчна вентилация при 
използването на дезинфектанти, за да не 
се допусне да вдишат токсични пари. Бок-
лукът трябва да се изхвърля винаги с ръ-
кавици за еднократна употреба, които 
след това трябва да се изхвърлят и в ника-
къв случай да не се използват повторно.

В тоалетните не трябва да се струпват 
хора, а пред тях е желателно да има обо-
значения кой къде да застава, за да е на 2 
метра от другите чакащи, като опашката, 
разбира се, не трябва да е дълга.

За по-голяма безопасност работодате-
лите могат да разделят служителите на 
смени и/или да ги разпределят да влизат 
и излизат от различни входове. Могат да 
се поставят пластмасови прегради там, 
където работните места не могат да бъ-
дат раздалечени на 2 метра едно от друго 
или е трудно да се пази дистанция с кли-
ентите (на касата в магазина). Прегради 
могат да се поставят и между мивките в 
тоалетната.

Относно храната, помещенията за хра-
на могат да бъдат отворени, но да има 
график кой кога да ги ползва.

И най-важното, всеки бизнес трябва да 
има план в случай че някой се разболее 
от коронавирус.

Нови указания от CDC: Как да се 
предпазите от заразяване с коронавирус

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XCDC със съвети какви мерки да вземат хората в ежедневието 
и работодателите в офисите и предприятията

Снимкa: Pixabay

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Мартин Лутър Кинг е имал една мечта. А аз имам 21 малки меч-
тания. За нормална държава.

1. В нормална държава прокуратурата проверява всеки сигнал.
2. В нормална държава прокуратурата не се интересува кой е 

подал сигнала.
3. В нормална държава прокуратурата се радва, когато един 

престъпник дава показания и уличава друг престъпник.
4. В нормална държава прокуратурата сама подтиква престъп-

ници да дават сведения и показания за други престъпници и така 
да разкриват цели мрежи.

5. В нормална държава прокуратурата не се интересува от опа-
ковката, а от съдържанието.

6. В нормална държава е по-важно дали една информация е 
вярна, а не как е стигнала до следствието.

7. В нормална държава отклонението на вниманието се използ-
ва само от престъпници, които имат какво да крият.

8. В нормална държава по опаковката се заглеждат само кифли-
те в Инстаграм. Или гузните политици.

9. В нормална държава, ако политик сбърка и каже глупост, след 
това просто се извинява. А не разправя колко добри дела е напра-
вил миналата година.

10. В нормална държава добрите дела от миналата година не 
са индулгенция за глупостите, които се говорят или вършат през 
тази година.

11. В нормална държава партийните функционери променят 
някои думи на опорните точки, които получават за партийна мат-
росовщина. Иначе им проличава функционалната некомпетент-
ност.

12. В нормална държава, ако една държавна комисия проспи 
създаване на монопол, ръководството й си тръгва веднага. А не 
се създава държавна компания, която да работи срещу този мо-
нопол.

13. В нормална държава, ако една държавна агенция по съби-
ране на данъци проспи неплащане на данъци в особено големи 
размери, ръководството й си тръгва веднага. Оправданието, че не 
знаели, не важи в нормална държава.

14. В нормална държава, ако двама бизнесмени си разменят 
пари за влияние върху държавна структура, тази държавна струк-
тура веднага се разследва. А бизнесмените веднага се привикват 
да дават показания. Поне тези бизнесмени, които все още са в дър-
жавата.

15. В нормална държава, ако се появи запис как висш управле-
нец спира акция срещу заподозрени в престъпление, този управ-
ленец веднага се разследва за злоупотреба с власт. А не се спори 
кой и защо е направил записа.

16. В нормална държава политиците не говорят за данъците на 
хората като за свои джобни пари.

17. В нормална държава политиците чувстват поне малко бла-
годарност към политическия съюз, в който членуват. Особено ако 
този съюз е накарал огромна държава да намали цените на при-
родните източници.

18. В нормална държава политиците не лъжат и не си приписват 
действията на цял съюз.

19. В нормална държава министрите на екологията се назнача-
ват, за да пазят околната среда.

20. В нормална държава управляващите политици не противо-
поставят едни групи граждани на други. С цел да управляват на 
принципа „Разделяй и владей“.

21. В нормална държава хората осъзнават всичко това и актив-
но си търсят правата.

Демокрацията не е статично състояние. А непрекъснат процес. 
Всеки ден всеки един човек трябва активно да полага осъзнати 
усилия по опазване на правата си. И да наказва политиците, които 
не разбират своите функции. Това е смисълът на демокрацията. В 
нормална държава поне.

21 мечтания за нормална държава. Но може да се сведе до едно. 
Да си направим нашата държава нормална. Само от нас зависи.

ЛЮБОМИР 
АЛАМАНОВ*

21 мечтания за 
нормална държава

*Любомир Аламанов работи в сферата на комуникациите от 
20 години. За този период той е ръководил проекти за Coca-Cola, 

Microsoft, HP, Telenor, Lidl, Nestle, Beiersdorf, Siemens и много други. 
Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече 

от 100 български и международни награди. Текстът е публикуван в 
профила му във Facebook.

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

21 мечтания за 
нормална държава

„Значи аз, който съм 
потомствен цесекар, 
дарих 500 000 лева на 
„Левски“, а ти, който 
си уж левскар, даваш 
заеми на клуба. Бъди 
така добър да опростиш 
всичко, Чери Баба!“
Бившият бизнес партньор 

на Васил Божков, 
Цветомир Найденов, 

се обръща към него от 
профила си във Facebook

„Сиатъл е превзет от терористи. Реагирайте 
бързо!“

Президентът Доналд Тръмп коментира в Twitter 
протестите срещу расовата дискриминация 

в Сиатъл

„Тези, които ме познават, знаят моето 
телефонче - то е 10-годишно и на него 
няма кирилица.“

Премиерът Борисов в отговор на 
разпространен от Васил Божков чат с 
него, в който част от написаното е на 

кирилица „Аз не й се бъркам във външната политика, 
тя не ми се бърка в проектирането.“

Така съпругът на външния министър 
Екатерина Захариева, арх. Ангел Захариев, 

обясни, че няма конфликт на интереси в 
това, че той е проектант на предизвикалия 

спорове строеж на плажа Алепу

„На Слънчев бряг 
има огромно 
свлачище на плажа. 
Пълно е с подпорни 
стени.“

Артистът Васко 
Мавриков по повод 

скандала със 
строежа на Алепу 

в профила си във 
Facebook

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/
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евероятни задръствания, 
масови фалити и нараства-
ща деурбанизация. Това са 
само част от прогнозите за 
мегаполисите като Ню Йорк 

след пандемията от коронавирус, ци-
тирани от The Economist. И все пак екс-
пертите са положително настроени, че 
големите градове винаги са успявали 
първи да се изправят на крака, и се на-
дяват, че това ще се случи и този път.

И все пак – какви са реалностите?
През нощта в Манхатън живеят около 

1.6 милиона души, което е голям брой 
за сравнително малкия остров. Всяка 
сутрин обаче към тях се присъединя-
ват още два пъти по толкова и се отпра-
вят към офисите, кафенетата и фитнеси-
те в най-гъстонаселения квартал на Ню 
Йорк.

Вечер, в пиковите часове, по-голяма-
та част от тези хора отново напускат ос-
трова, за да се завърнат по домовете си. 
Тези човешки „приливи“ и „отливи“ са 
по-слаби през уикендите, както и в лет-
ните месеци. Но като цяло поддържат 
своя ритъм в продължение на над 100 
години.

В средата на март тази година „пул-
сът“ на Голямата ябълка почти спря. 
Нюйоркчани си останаха по домовете, 
а офис сградите бяха затворени в про-
дължение на седмици по заповед на 
губернатора Андрю Куомо заради раз-
пространението на коронавируса.

Ню Йорк се превърна в една от най-
горещите точки на пандемията от 
COVID-19, а жертвите на болестта в гра-
да вече са над 20 000.

През май улиците отново се оживи-
ха, но поводът отново беше трагичен - 
смъртта на Джордж Флойд, който беше 
убит от полицай в Минесота, предизви-
ка масови улични протести, които пре-
раснаха в бунтове и сблъсъци с органи-
те на реда. Кметът на Ню Йорк Бил де 
Блазио наложи полицейски час два дни 
преди да започне официалното отваря-
не на града след пандемията.

Към днешна дата строителството и 
промишлеността в най-големия амери-
кански град вече рестартираха дейност-
та си, кафенетата и ресторантите пред-
лагат продукцията си на открито, но

повечето офиси 
остават затворени

както и музеите и театрите.
Училищата едва ли ще отворят вра-

ти преди септември. По всичко изглеж-
да, че градът, „който никога не спи“, ще 
остане полузадрямал почти до края 
на годината. А ако COVID-19 се завър-
не, може да постави под въпрос сама-
та идея за гъстонаселените мегаполиси, 
които бяха в сърцето на глобалния ико-
номически растеж през последните над 
100 години.

През 2016 г. над една пета от светов-
ното население живее в градовете с 
население от над 1 милион души. Най-
големите 300 мегаполиса генерират по-
ловината от световния брутен вътрешен 
продукт и две трети от неговия годишен 
ръст. БВП на Ню Йорк възлиза на 1.8 
трилиона долара - това е градът с най-

мощна икономика в целия свят. Там са 
базирани някои от най-големите и влия-
телни компании на планетата.

През последните десетилетия пъту-
ването и комуникациите стават все по-
лесни, а повечето хора продължават да 
се насочват към големите градове, за-
щото икономическата полза от живота 
в близост до други човешки същества е 
огромна. Особено в т.нар. икономика на 
познанието, която се базира на високо-
образовани, квалифицирани и продук-
тивни работници.

Компаниите планират как да рестар-
тират своя бизнес след карантината, 
но в този процес те ще имат нужда от 
служители, които до този момент не са 
били част от техните екипи.

Икономистът Едуард Глейзър от уни-
верситета в Харвард изчислява, че жи-
вотът в гъстонаселените градски ра-
йони увеличава производителността 
и намалява въглеродния отпечатък на 
човек от населението.

Американците, които живеят в мега-
полисите, са средно с 50% по-продук-
тивни от своите сънародници в по-мал-
ките населени места, като става въпрос 
за хора със сходно образование и ква-
лификация. Същата тенденция се на-
блюдава и в останалите развити държа-
ви, а в по-бедните страни предимствата 
на градския живот са още по-видими.

Затварянето на големите градски 
центрове заради пандемията имаше 
своята тежка икономическа цена, а по-
степенното им отваряне ще бъде още 
по-сложно заради високите изисква-
ния на техните жители по отношение 
на транспорта и удобствата на градска-
та среда.

След пандемията се очаква много 
по-малко хора да използват градския 
транспорт, като вместо това ще предпо-
четат да се движат с личните си автомо-
били. А това означава повече задръст-
вания по улиците.

Само в Манхатън 1% спад в използ-
ването на градския транспорт означава

12% увеличение 
на автомобилния трафик

Местните власти предупредиха, че 
може да се стигне до „автомагедон“ (от 
англ. carmageddon), който буквално да 
блокира натоварените пътни артерии в 
града.

Осигуряването на пълна безопасност 
за здравето в градския транспорт оба-
че е трудна задача. Нюйоркското ме-
тро, което се управлява от държавата 
и беше в тежко финансово състояние 
още преди пандемията, загуби 90% от 
пътниците и 2 милиарда долара прихо-
ди по време на карантината.

По всяка вероятност, дори и след от-
падането на мерките, не всички жители 
и гости на Голямата ябълка ще могат да 
се върнат на работните си места бързо 
и безпроблемно. Проблемът е, че мега-
полисите разчитат именно на гъстотата 
на населението, за да могат да функцио-
нират нормално.

Икономиката на тези градове зависи 
не само от служителите в офис сгради-
те и мрежата от продукти с висока доба-
вена стойност, която те осигуряват, но и 
от всички съпътстващи услуги - от ад-
вокатите до барманите. Когато офиси-
те не работят, тези „периферни“ фирми 
също остават затворени, а по-лошото е, 
че голяма част от тях може и да фалират, 

преди да дочакат икономическото въз-
становяване.

За общинските бюджети ударът ще 
бъде още по-тежък. Според Бил де Бла-
зио бюджетът на Ню Йорк едва ли ще 
успее да се възстанови

до предкризисните си 
нива преди 2024 г.

Ако съдим по историческите данни, е 
много вероятно Ню Йорк и останалите 
водещи световни мегаполиси да прео-
долеят щетите, нанесени от коронави-
руса, по-бързо от очакваното.

Учените обаче предупреждават, че 
ако пандемията от COVID-19 се превър-
не в дълготрайна заплаха, може да се 
стигне и до трайна тенденция на „деур-
банизация". Много хора (или поне тези, 
които могат да си го позволят) ще пред-
почетат де се преместят да живеят в по-
крайнините.

Обикновено епидемиите се разпрос-
траняват много по-бързо в гъстонасе-
лените мегаполиси, отколкото в про-
винциалните райони.

Също така, много от служителите, 
които по време на карантината устано-
виха, че могат да вършат своята рабо-
та и от вкъщи, ще продължат да го пра-
вят и след пандемията. Същото важи и 
за работодателите - ако могат да спес-
тят пари от неефективното използване 
на офис пространствата, те ще запазят 
настоящия си режим на работа и след 
пандемията.

Въпреки всички свои недостатъци, 
мегаполисите бяха един от двигателите 
на световната икономика през послед-
ния век, пише The Economist. Дори в слу-
чаи на сериозни външни шокове, тех-
ните жители са били свързани в много 
по-голяма степен, отколкото разделени.

След атаките на 11 септември 2001 
г. нюйоркчани гледаха на пътуването с 

метрото или на посещенията в търгов-
ските центрове като на акт на гордост и 
проява на смелост в лицето на терори-
зма. Сега обаче властите няма да могат 
да разчитат само на волята на своите съ-
граждани.

Те ще трябва да измислят механизми 
за осигуряване на тяхната безопасност 
и да гарантират, че с помощта на про-
следяването на контактните лица и ма-

совото тестване ще могат да предо-
вратят избухването на втора вълна на 
заразата.

Ако Ню Йорк успее да увеличи ди-
гиталната комуникация между своите 
обитатели, като в същото време запа-
зи своята жизненост и активен социа-
лен живот, той може отново да се пре-
върне в пример за останалите градове 
по света.

Има надежда за добри новини
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От автомагедон до фалити: 
Мегаполисите след пандемията
XНо има надежда – историята е показала, че големите градове се изправят бързо на крака

Пето авеню след отварянето на Ню Йорк.

Снимки: БТА

Но на фона на мрачната картина 
на момента, мегаполисите мо-
гат да се надяват и на добри но-

вини. Историята показва, че градски-
те центрове са устойчиви на шокове и 
успяват да се възстановят сравнител-
но бързо.

През 2002 г. американски учени из-
следват ефекта от бомбардировките 
през Втората световна война върху 

японските градове. Дори Хирошима 
и Нагазаки, върху които са хвърлени 
атомни бомби, възстановяват населе-
нието си за 20 години след войната.

През 2001 г., след терористична-
та атака срещу Световния търговски 
център, Ню Йорк губи около 90 мили-
арда долара, а над 100 000 офис слу-
жители временно са принудени да 
напуснат финансовия квартал на гра-

да заради липсата на офис простран-
ства.

През 2002 г. обаче новоизбраният 
кмет на града Майкъл Блумбърг пред-
лага различни механизми в подкрепа 
на бизнеса и стимули за създаване на 
работни места. През 2007 г. заетостта 
в Манхатън се връща на нивата отпре-
ди 11 септември, а броят на жителите 
и работниците на острова се удвоява.

Париж, какъвто 
никой не го помни
Не е за вярване, че в Париж няма 

туристи. През 2019 г. най-люби-
мата столица на света е приела 

рекордните 38 милиона туристи. Сега 
няма нито един или почти нито един, 
което е същото. Като част от корона-
вирусната карантина Франция затво-
ри границите си за всички пътувания 
освен важните.

През обикновените следобеди ули-
ците в централния квартал „Бобур“ са 
претъпкани с туристи. Но тази седми-
ца Ален стои самотен в магазина си 
пред националния център за изкуство 
и култура „Помпиду“ - образец за мо-
дерна архитектура.

Нито един турист 
не разглежда

пощенските картички на стойката до 
вратата, нито албумите и предметите 

в помещението. „За щастие не зависим 
изцяло от туристите“, казва той пред 
ДПА. „Клиентелата ни е отчасти от Па-
риж, отчасти от провинцията. Но има-
ме и туристи.“

Ален отвори отново магазина си на 
11 май, когато официално приклю-
чи националната карантина. „Нещата 
вървят през уикенда, но през седми-
цата е трудно“, казва той. Ален очаква 
„с нетърпение“ планираното за 1 юли 
отваряне на центъра „Помпиду“, кой-
то за него е най-големият източник на 
клиенти. „Няма да бъдат същите нива 
на бизнес, но все пак ще има някакъв 
бизнес“, предрича Ален, но добавя: 
„Трудно е да се правят прогнози.“

Зад ъгъла Сандрин стои зад щанд с 
„Пиратски бонбони“, където различ-
ни ярко оцветени сладки неща, увити 
във фолио, са наредени върху дърве-

ни бурета. Бизнесът зависи 
„страшно много“ от туристи-
те, казва тя: „Не бих казала, 
че работим, защото не ра-
ботим". Надява се туристи-
те скоро да се върнат, но не 
е сигурна, че това ще стане 
скоро. „Не вярвам.

Не знам дали 
те изобщо 
ще се върнат
тази година. Може би през 
2022-а. И ние пак ще изгубим 
една година.“

Нататък по улицата упра-
вителят на „Olive et Thym“ 
(Маслина и мащерка), малък 
ливански ресторант в моде-
рен стил, казва, че нещата са 
„окей, но не като преди". А 
на въпроса какво очаква от 
лятото, отговаря с усмивка: 
„Слънце и туристи“.
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олимпийски медала, 23 от 
които златни, и 26 златни от-
личия от световни първен-
ства донесоха на американ-

ския плувец Майкъл Фелпс 
признанието да бъде обявен 

за най-добрия спортист на 
века. Той стана победител в анке-

тата на испанското издание „Мар-
ка". Втори е осемкратният олимпий-

ски шампион по Юсейн Болт от Ямайса, 
а трети - швейцарският тенисист Роджър 

Федерер.

работни места ще съкрати гepмaнcкaтa aвиoкoмпaния Lufthаnѕа, 
зa дa ce cпpaви c кpизaтa в aвиoиндycтpиятa, пpичинeнa oт пaндe-
миятa. Пpeвoзвaчът пpoгнoзиpa бaвнo възcтaнoвявaнe нa тъpceнeтo 
и oчaквa дa имa oкoлo 100 caмoлeтa пo-мaлкo cлeд кpaя нa кpизaтa. 
Lufthаnѕа дaвa paбoтa нa нaд 135 xил. дyши пo cвeтa.

 в цифри

за най-добрия спортист на 
века. 

тата на испанското издание „Мар
ка". Втори е осемкратният олимпий

ски шампион по Юсейн Болт от Ямайса, 
а трети - швейцарският тенисист Роджър 

Федерер.

28

22 000 

ръст отбелязаха за ден акци-
ите на китайска компания, 
сбъркана от заблудени ин-
веститори за водещи бор-
сови американски компа-
нии. Bмecтo дa влoжaт пapитe 
cи в aкциитe FАNG, пpи кoитo 
aкpoнимът oзнaчaвa Fасеbо-
оk, Аmаzоn, Nеt�іх и Gооglе, тe 
ca нaлeли пapи в китaйcкaтa 
кoмпaния зa нeдвижими имoти 
Fаngdd Nеtwоrk Grоuр.

млн. години преди времето, в което живеем, крокодилите са ходели на задни-
те си крака и са имали странна походка. Това смята международен екип учени от 
Китай, Австралия и САЩ, които са изследвали отпечатъци от крайници от ерата до-
лна Креда. Те са били открити край южнокорейския град Сачеон и са били оставени от 
вида Batrachopus grandis.

120

1115,5% 

https://www.brookhavenmarket.com/
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Г
ениален комик, щедра и артис-
тична натура, пълна с изнена-
ди душа, той разсмива България 
до сълзи. Като при всяка талант-
лива личност, пътят му обаче е 

драматичен. Докато забавлява другите, 
животът му изглежда бляскав и пълен с 
приключения, но след свалянето на мас-
ката се открива един самотен и раним 
човек.

Талантът да преобръща живота от 
смешната страна, да скрива надълбоко 
болката и да се шегува с всичко с непо-
дражаемия си глас го направи всенаро-
ден любимец завинаги.

Повод да си спомним за гениалния са-
моук и много тъжен комик Георги Пар-
цалев е 95-ата годишнина от рождение-
то му.

Призори на 16 юни 1925 г. в семей-
ството на Веска и Иван Парцалеви в то-
гавашното село Левски, Царство Бъл-
гария, проплаква първороден син 
- момчето, което по-късно ще царува на 
сцената. Дават му името на дядо му по 
бащина линия. През годините сам пра-
ви проучвания откъде идва фамилията 
му, а легендите са много. Според едната, 
дядо му бил

„мълчаливец 
като парцал“

според друга – роднина преди години 
купува и продава парцали, а пък трета – 
човек от фамилията ходил със закърпе-
ни панталони и му викали Парцала.

Малцина знаят, че родителите на Пар-
цалев мечтаели да го видят дипломиран 
доктор и не давали да обели дума за ак-
тьорска кариера. На бъдещия любимец 
на няколко поколения българи обаче му 
прилошавало от кръв, най-тежки били 
занятията в моргата, не харесвал сприн-
цовките и скалпела. И се отказал, но не 
знаел как да съобщи на родителите си, 
без да ги нарани.

Уникалният самороден талант на Пар-
цалев преодолява изпитанието на вре-
мето и остава в паметта на публиката 
над три десетилетия дори и след като 
напуска този свят. Изиграва повече от 
70 театрални и филмови роли, предим-
но комедийни, които будят любопитство 
и днес у доста по-младото поколение 
българи.

През 1958-ма е първата му роля в 
киното, когато снима в „Любимец 13“. 
Парцалев е фантастичен във всички 
следващи кинопродукции - в уникал-
но смешния филм „Кит“, в „Петимата от 
Моби дик“, като Чичо Манчо в класика-
та „С деца на море“, в „Сиромашко лято“, 
в „Два диоптъра далекогледство“, в „Три-
мата от запаса“, както и в последното му 
появяване в киното с филма „13-ата го-
деница на принца“.

Незабравими остават участията му в 
забавни телевизионни програми и най-
вече в новогодишните класики на Хачо 
Бояджиев.

Хората се влюбват в уникалния глас и 
пълната със смях интонация на Парца-

лев, който до края запазва

типичния си 
северен диалект

и нито го крие, нито се стреми да го за-
мазва. Вместо да дразни, това го прави 
още по-симпатичен на публиката. Сами-
ят той обаче е много критичен към себе 
си и не се изживява като звезда.

Жените не са безразлични към Геор-
ги Парцалев и той се радвал на закле-
ти почитателки. Актьорът дори получа-
вал поздравления за Нова година и за 
рождения си ден в продължение на го-
дини от непозната от Велико Търново. 
Постоянството й трогвало комика и той 
дори твърдял, че ако разбере коя е, ще й 
предложи брак.

Имигрантка от Париж пък го засипва 
с парфюми, наясно със страстта му към 
изтънчените аромати. Парцалев обаче е 
скептичен към жените и бил убеден, че 
го ухажват заради богатството и пари-
те му.

Унижен от свои, мълчалив и отчужден, 
Георги Парцалев умира на 64 години, в 

София, по ирония на съдбата – в Пра-
вителствена болница - на 31 октомври 
1989 г. от левкемия. Властта му отказва 
поклонение в Сатиричния театър, но го 
„помилват“ и е погребан най-последен в 
Алеята на артистите и културните дей-
ци.

Георги Парцалев - тъжният клоун, 
който разсмиваше народа

XНа 16 юни се навършиха 95 г. от рождението на Рицаря на смеха

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Годишнината от рождението на Ге-
орги Парцалев ще бъде отбелязана на 
18 юни в Сатиричния театър с пред-
ставяне на биографичната книга на 
журналиста Георги Тошев „Георги Пар-
цалев. Хамлет от град Левски“. В нея 
авторът разкрива и коя е голямата лю-
бов на актьора извън театъра. Оказ-
ва се студентката по руска литература 
Анастасия от Силистра, която Парца-
лев среща в Народната библиотека, 
докато се подготвя за роля в първа-
та постановка на Сатиричния театър - 
„Баня“. Двамата често били забелязва-

ни в Докторската градина и в малката 
сладкарница на ул. „Иван Асен“, къде-
то редовно си поръчвали боза и ре-
ване. Анастасия и Георги прекарвали 
цялото си свободно време заедно, го-
ворейки за руска литература и театър.

Момичето, което било 9 години по-
малко от актьора, е запленено от де-
ликатността на своя кавалер. Техните 
любовни отношения продължили ня-
колко месеца и приятелите му били 
убедени, че най-сетне Георги е срещ-
нал жената на своя живот.

Но съдбата била отредила друго...

Един ден Анастасия внезапно изчез-
нала. Случило се седмица преди пре-
миерата на „Баня“, която се състояла 
на 7 април 1957 г. Парцалев бил край-
но разтревожен.

В първия си свободен уикенд тай на-
мерил транспорт и тръгнал да издир-
ва в Силистра къщата на своята люби-
ма. Намерил я болна на легло. Месец и 
половина след тази среща, на която не 
успели да си кажат и дума, Анастасия 
починала от левкемия, същата болест, 
която години по-късно отне живота на 
актьора...

Звездата на Парцалев изгрява в ка-
зармата - става трудовак, след като е 
лишен от студентски права в петата 
си година в Медицинския факултет 
на Софийския университет. Парца-
лев не е изключен, а прекъсва обуче-
нието си поради болест и изостанали 
няколко изпита.

Двамата с най-близкия му приятел 
Енчо Багаров играят в постановки в 
Театъра на трудовата повинност. По-
късно Парцалев е поканен в Сатира-
та.

Багаров и Парцалев се запозна-
ват през 1947 г., докато Багаров от-
говаря за репертоара на самодейния 
състав на текстилната и тъкачна фа-
брика „България“. Енчо е по-млад от 
Парцалев точно с 2 дни. Той прави 
сценариите, а комикът доизгражда 
сценично скечовете и подсилва ко-
мичния елемент.

Знае се, че двамата са имали сил-
на приятелска и сценична връзка. 
Тя обаче завършва фатално – през 
1963-та пътуват за представление и 
претърпяват жестока катастрофа. 
Багаров издъхва на място. Парцалев 
е съсипан, направо сломен. „Когато 
Енчо почина, нещо завинаги умря в 
мен“, споделя той.

Голямата любов на Парцалев е... Анастасия

Една фатална 
катастрофа

Никола Анастасов, Калоянчев и Парцалев в кадър от 3-серийната комедия „Нако Дако Цако“, 1974 г.
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Г
аброво – град в сърцето на Бъл-
гария, чиито жители са извест-
ни със своя нестандартен ху-
мор, остроумие и пестеливост. В 
този 60-хиляден български град 

на 13 юни 1935 година е роден Христо 
Владимиров Явашев. Семейството му е 
5-членно – има три деца, все момчета. 
Още в детските си години Христо откри-
ва изкуството – благодарение на майка 
си.

Цвета Димитрова, която преди да 
роди трите си деца работи като секре-
тарка в Художествената академия в Со-
фия, поддържа контакти в артистични-
те среди на България. „Културни дейци 
по онова време идваха редовно вкъщи“, 
спомня си братът на Христо – Анани Ява-
шев. Той и Христо тогава изнасяли пред-
ставления пред гостите.

Семейството получавало много по-
даръци от известни хора на културата 
и изкуството. Голяма част от тези пред-
мети са загубени безвъзвратно при мно-
жеството пренасяния или били одържа-

вени след идването на комунистите на 
власт, пише „Дойче веле“.

Живот в бягство
Историята на семейство Явашеви е ис-

тория на едно постоянно бягство. На 18 
март 1913 година, след убийството на 
гръцкия крал в Солун, България се оказ-
ва във война със Сърбия, Черна гора, 
Турция, Румъния и Гърция. Живеещите 
в Солун българи са прокудени. Явашеви 
са заподозрени за съучастие в атента-
та, тъй като дядото на Христо бил богат 
човек с голям имот, в който често се съ-
бирали хора на изкуството. Дядото е за-
държан, но бабата и майката на Христо 
успяват в последния момент да избягат 
от Солун в България.

Тримата братя в семейството прежи-
вяват много тежко арестуването на баща 
им, който бил известен инженер. Той 
става жертва на чистката срещу интели-
генцията в страната, извършена след на-
влизането през 1944 година на Червена-
та армия в България. Само за 4 месеца са 

избити 30 хиляди души в страната – за-
ради съпротива срещу новата комунис-
тическа власт. Бащата на Христо е хвър-
лен в затвора, откъдето години по-късно 
излиза, но е рухнал и напълно съсипан 
човек.

Докато бащата е в затвора, майката на 
Христо се бори за оцеляване: по разка-
зите на Анани Явашев, тя е била прину-
дена да продава даже и от покъщнината, 
за да осигури прехраната на децата си.

„Повече не издържам“
Точно тези моменти се запечатват 

дълбоко в съзнанието на подрастващия 
Христо, които по-късно го отчуждават 
силно от родината му. След като завърш-
ва средното си образование, през 1952 
година той записва Художествената ака-
демия в София, където следва до 1956 
година. Но това изкуство, направлявано 
изцяло от държавата и показващо щаст-
ливи селяни, богати реколти, държавни 
ръководители, социалистическото вели-
чие и превъзходство, не било изкуство-
то на Христо. През 1956 година той за-
минава за Прага, където живее чичо му. 
Там той рисува картини, за да преживя-
ва някак.

В едно писмо до брат си Анани той 
пише: „Повече не издържам. Няма ника-
къв смисъл да се срещам с хора, които 
цели четири години (в Художествената 
академия в София, бел.ред.) така и не ме 
разбраха; хора-егоисти, които ме уни-
жават и си въобразяват, че само те раз-
бират от изкуство. Изкуство, което е до-
лна лъжа и цинична безсмислица – това 
изобщо не може да бъде никакво изку-
ство. Аз съм художник и искам да правя 
изкуство, което в България се оказа не-
възможно.“

В Прага се усещал западният полъх, 
писал още той на брат си, но Христо не 
останал дълго в Прага. Там той се сбли-
жил с група лекари, които също се готве-
ли за бягство. Заедно те подкупили един 
митничар, който в един студен януарски 
ден на 1957 година ги скрил в един плом-
биран товарен вагон. През цялото време 
Христо се страхувал да не бъдат издаде-
ни и си отдъхнал чак когато стигнали във 
Виена. Там му помогнал един приятел на 
баща му. Така Христо станал Кристо – ху-
дожник на свободна практика.

В досието на Христо, водено от бъл-
гарската Държавна сигурност, след не-
говото бягство е записано следното: 
„Няма да бъде завеждано съдебно дело, 
защото не притежава никакви матери-
ални ценности в страната.“ Никой не го-
ворил за бягството на Христо – нито ко-
легите му от Художествената академия, 
нито в неговото семейство. „Хората се 
страхуваха да говорят за това“, спомня 
си брат му Анани.

След като Кристо и съпругата му Жан-
Клод през 1985 година опаковат моста 
Пон Ньоф в Париж, българската общест-
веност почти не научава за това. Само в 
досието му в ДС е добавена една кратка 
отметка от кореспондентката на БТА то-
гава с гриф „За вътрешно ползване“.

Не е чувствал 
България като своя родина

Четвърт век изминават, преди да пад-
не комунистическият режим и в родина-
та му отново да се заговори за Христо. 
Самият той рядко е говорил за годините, 
прекарани в България, и дори с огромно 
нежелание е разговарял на родния си 
език – ако въобще го е правел. Събити-
ята в неговото детство и невъзможност-
та да погребе родителите си го карат да 
забрави за родината си. Която той и не е 
чувствал като своя родина. 

Смъртта го застигна в неговата роди-
на по избор – Ню Йорк, където той по-
чина на 84-годишна възраст. На 13 юни 
Кристо щеше да навърши 85 години.

Защо Кристо 
напусна България
X„Повече не издържам“ – пише той в писмо до 

брат си, след като през 1956-а напуска България

Снимкa: БТА

https://www.russianschool.com/
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З
вездните гримьори имат свои 
хитринки, с които разкрасява-
нето се превръща в магия. Ето 
няколко от тайните им за гри-
ма.

Избор на червило
Изборът на червило не е от най-лес-

ните неща при разкрасяването. Съветът 
- дръпнете долната устна и вижте цвета 
на кожата отвътре. Перфектното черви-
ло за вас е един тон по-светло или един 
тон по-тъмно от този нюанс Ако иска-
те цветът на червилото да е по-ярък, 
първо нанесете коректор върху устни-
те. Така ще ги превърнете в неутрално 
платно, върху което да нанесете черви-
лото.

Сред тайните на гримьорите е един 
трик с царевично нишесте. Ако имате 
мазна кожа, но нямате под ръка основа 
за грим, използвайте малко царевично 
нишесте върху кожата, преди да нанесе-
те фон дьо тена, пише rozali. Друг съвет - 
смесете крем и фон дьо тен. Ако смесите 
фон дьо тен и хидратиращ крем за лице, 
ще получите лека и покривна формула 
за ежедневния си грим. Известните гри-
мьори имат тайна и за постигането на 
естествен руж. Ако искате ружът да из-
глежда по-естествено, нанесете го под 
фон дьо тена.

Никога не забравяйте!
Никога не си позволявайте да пропус-

кате хидратиращия крем, съветват гри-
мьорите. Добре хидратираната кожа 
изглежда перфектно с грим. Ако е твър-
де суха, дори най-добрият гримьор не 
може да постигне съвършенство.

А кои са най-добрите сенки според 
специалистите? Най-добрите сенки за 

очи са тези, които са с 
един тон по-тъмни от 
тена ви. Така се пости-
га едновременно неж-
на, но и въздействаща 
грим визия.

И има още нещо, 
което не трябва да под-
ценявате. Това е очната 

линия. Тя е идеалният 
начин да подчертаете 
очите, без гримът ви 
да изглежда претру-
пан. За ежедневието 
очната линия е в пъти 
по-подходяща от кои-

то и да е сенки.
Искате очите ви да 

изглеждат големи? Трябва да знаете, че 
очите ви ще изглеждат оптически по-го-
леми, ако оставите веждите си макси-
мално естествени. Модата на тънките 
вежди отдавна отмина, и то с основател-
на причина. И все пак понякога вежди-
те имат нужда от укротяване. Тогава из-
ползвайте лак за коса върху стара четка 
от спирала, за да подредите и „укротите“ 
по-плътните вежди.

Молив за устни 
с цвят на кожата

За максимално естествена грим визия 
използвайте молив за устни, който е съ-
щият цвят като устните. Вкарайте в упо-
треба и четката за зъби. Чистете устните 
с четка за зъби, преди да нанесете чер-
вило. Това ще подобри цвета, улесни на-
насянето и увеличи трайността му.

Друго правило на големите гримьори 
- винаги гримирайте очите, преди да на-
несете фон дьо тена. Не забравяйте, че 
за по-траен грим на клепачите трябва да 
използвате основа.

И накрая - ако се изцапате със спира-
ла, първо я изчакайте да изсъхне, а след 
това я отстранете внимателно с клечка 
за уши.

Няколко практични съвета ще ви помогнат да имате идеален грим

Малките тайни на 
големите гримьори

Снимки: Freepick

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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С
езонът на банските е почти 
тук и е време да хвърлим по-
глед към модните тенденции, 
преди да започнем да стяга-
ме куфарите. От класическия 

семпъл едноцветен бански до по-секси 
моделите с животински принт и мини 
долнище, вижте кои са 7-те топ тенден-
ции при банските за лято 2020.

Бански с висока талия
Банските с висока талия са любима 

тенденция почти всяко лято. Те имат 
леко ретро излъчване и са особено под-
ходящи, ако имате по-пищни форми. 
При банските с висока талия преоблада-
ват моделите в един цвят. Интересни са 
и вариантите, при които долнище и гор-
нище са в различни, контрастни цвето-
ве.

Бански на цветя
Какво по-лятно от флоралните моти-

ви? Банските на цветя са топ тенденция 
за лято 2020. Има голямо разнообразие 
в принтовете - както такива с по-малки 
цветя, така и с по-големи.

Бански с животински принт
Животинският принт безспорно е до-

миниращ за цялата 2020 година. Освен 
при дрехите и аксесоарите, виждаме, че 
е много актуален и при банските, пише 
rozali. 

Банските с животински принт са сек-
си и предизвикателни, идеални за вся-
ка дама, която иска да бъде забелязана.

Бански с къдрички
Една от закачливите и женствени тен-

денции за лято 2020 са банските с къд-
рички. 

Тук разнообразието е огромно. Къд-
ричките може да се добавят към дол-
нището или да са вместо презрамки на 
горнището. Може и да са и елемент на 
чашките.

Минималистичен бански
Класическият семпъл едноцветен бан-

ски също намира своето място в тенден-
циите за лято 2020 - независимо дали 
говорим за бански с бикини и триъгъл-
на или класическа чашка или за семпъл 
цял бански. Този вариант ще предпоче-
тат дамите, които не обичат да се наби-
ват на очи и предпочитат класическия и 
изчистен дизайн.

Бански с мини бикини
Банските с мини долнище са една от 

най-секссапилните тенденции за сезо-
на. Изрязаните мини бикини или праш-
ки оставят малко на въображението. 
Подходящи са за дами с по-оформено и 
стегнато тяло.

Бански с едно рамо
Асиметрията винаги привлича око-

то. Затова и не е изненада, че банските 
с едно рамо отново са много модерни. 
Тази тенденция се наблюдава както при 
целите, така и при банските от две час-
ти. Единственият й недостатък е, че не е 
много подходяща за дами с пищен бюст.

Сезонът на банските:  
7 тенденции за лято 2020

Ето какви са модните тенденции за плажа това лято

Бански с животински принт Бански с къдрички 

Бански с цветя 

Бански с едно рамо 

Снимки: Rozali
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С
ъс сигурност ви се е случва-
ло да искате да узнаете какво 
минава през главата на хора-
та около вас – на партньора 
ви, на колегите, шефа или ня-

кой случаен човек, който е предизвикал 
интереса ви. Четенето на мисли е една от 
вечните мечти на човека, която той е пре-
върнал в мистика. Днес обаче технологи-
ите поемат предизвикателството да над-
никнат в най-неизследваната от всички 
територии – тази в главата ни.

Само си представете за миг следното 
– помисляте си някакъв въпрос и извед-
нъж интернет търсачката го въвежда и 
ви показва потенциалните резултати още 
преди да сте си отворили устата. Искате 
да намерите снимка на даден човек из 
стотиците си албуми? Достатъчно е само 
да си го представите. Планирате реди-
зайн на банята? Скицирате идеите си на 
екрана, без дори да си мръднете пръста. 
Илон Мъск, Масачузетският технологи-
чен институт, Университетът в Есекс, а от-
скоро и едно 16-годишно момче на име 
Алекс Пинкъртън от Остин, Тексас, се оп-
итват да превърнат всичко това в реал-
ност. Как? Като свържат мозъка ни с ком-
пютър и превърнат научната фантастика 
в реалност, разказва HiComm.

Надежда за 
по-добър живот

От една страна, този тип технологии ще 
променят из основи начините, по които 
боравим със своите устройства. От дру-
га обаче, те имат и едно далеч по-благо-
родно приложение – да подобрят качест-
вото на живот на хората с увреждания. 
Точно такава е целта на Алекс Пинкър-
тън и основаната от него компания Brain 
Interface. Тя разработва технология, която 
например би могла да помогне на паци-
енти, страдащи от церебрална парализа, 
да движат роботизирани крайници със 
силата на мисълта си. Как? С помощта на 
графена – пласт въглерод, който е дебел 
почти колкото един атом. Този материал 
обаче е достатъчно чувствителен, че да 
може да реагира на електрическата ак-
тивност в мозъка и да я „разчита“. Алекс и 

Brain Interface се надяват, че ще успеят да 
създадат продукт, който е достатъчно ма-
лък, че крайният потребител да може да 
го постави в ухото си, досущ като слушал-
ка, и посредством него да управлява те-
лефони, компютри или други устройства 
чрез мислите си. Без въобще да използва 
ръце, крака или глас.

Мозъчно-компютърен 
интерфейс

Все още обаче нито един продукт 
не е навлязъл на масовия пазар. Brain 
Interface ще се конкурира пряко с компа-
нии като Neuralink на Илон Мъск. Ексцен-
тричният милиардер има наистина амби-
циозна цел – да създаде симбиоза между 
човечеството и изкуствения интелект по-
средством имплантиране на чипове в мо-
зъка и свързването на всички към една 
глобална мрежа. През юли миналата го-
дина дори обяви, че е постигнат първи-
ят прогрес в това отношение. Мозъкът на 
маймуна е бил свързан директно с ком-
пютър и животинчето е можело дори да 
го контролира. През 2020 г. Neuralink пла-

нира да тества технологията върху паци-
енти с пълна парализа на горната част на 
гръбначния мозък.

Междувременно пък Масачузетският 
технологичен институт работи по Alter 
Ego – технология, която позволява на хо-
рата да говорят с машини и други хора, 
без въобще да изричат или изписват и 
една думичка. В момента точността, с коя-
то Alter Ego работи, е около 92 процента. 
Впечатляващо, нали?

Въпросът за етиката
Усъвършенстването на този тип техно-

логия може би ще доведе до драстични 
промени в световните закони, указващи 
кой и по какъв начин може да надникне 
в главата на свой събрат, за да няма зло-
употреби. Представете си само как ще се 
чувствате, ако всеки ден в офиса ваши-
ят шеф ви кара да носите шапка с малки 
сензори, за да следи емоционалното ви 
състояние. Раздразнени сте от нова кор-
поративна политика? Шефът знае. След 
обедната почивка сте по-малко продук-
тивни? Шефът знае. Ако не можете да си 

представите подобен свят, питайте ки-
тайските служители. Много компании в 
страната вече използват подобни техно-
логии, за да следят емоционалните пико-
ве на нищо неподозиращите работници. 
Целта? По-добра продуктивност и повече 
приходи. 

От местопрестъплението
Все повече правителства по света про-

явяват интерес към тази нова техноло-
гия, която би могла да помогне в битка-
та с престъпленията и тероризма. Някои 
дори вече я прилагат вместо детектор на 
лъжата. През 2008 г. например индийски 
съд обяви 24-годишната студентка Адити 
Шарма за виновна за убийството на бив-
шия си приятел въз основа на мозъчно 
сканиране. Тя е била подложена на раз-
пит с поставена на главата й гумена шап-
чица за електроенцефалограми, която 
разчитала мозъчната й активност. Съд-
ът показал, че „пръстовите отпечатъци 
на мозъка“, свързани с паметта и вината, 
се активирали, когато младата жена чула 
подробности от престъплението. Макар 
впоследствие присъдата да е отмене-
на, Върховният съд в Индия не отхвърля 
възможността да използва тази техноло-
гия и в бъдеще. Въпреки че би могла да 
е полезна, тя все още не е достатъчно на-
деждна и на този етап би могла да бъде 
„заблудена“ с лекота.

Човек 2.0
Д-р Давид Валериани от Университета 

в Есекс, който работи върху експеримен-
тален интерфейс, свързващ пряко мозъ-
ка с компютър, е убеден, че всяка задача, 
която изисква сериозна концентрация, 
може да бъде направена по-безопасна 
посредством четенето на мисли. „В близ-
кото бъдеще сензори, вградени в шапка 
или слушалка, могат да следят нивото ни 
на концентрация и да ни дават обратна 
връзка, когато не сме фокусирани. Шо-
фьорите, които са на пътя с часове, могат 
да се възползват от това, за да карат без 
инциденти“, категоричен е той.

Определено бъдещето е вълнуващо, но 
и леко притеснително.

XЕдин нов, вълнуващ и леко притеснителен свят чука на вратата

Четенето на мисли – мечтата, 
която става реалност

Снимкa: HiComm

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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F
acebook патентова проект за 
умни очила, който вече е обект 
на голям интерес сред някои 
производители. Софтуерните 
инженери на компанията виж-

дат огромен потенциал в този пазарен 
сегмент и работят над алтернатива над 
сегашните смарт джаджи с този дизайн.

Проектът Facebook Glasses обаче

е все още 
в начална фаза 

Данни от патента, регистриран на 
името на компанията, разкрива малко 
повече детайли за конкретните им пла-
нове, съобщават TechRadar и Digital.

Трябва да се знае, разработката на по-
добен продукт отнема години. Със си-
гурност компанията няма да избързва, 
но фактът, че вече е патентовала подоб-
на марка, е гаранция, че има сериозни 
планове.

Идеите им са свързани с разработка-
та на устройство, което е леко и тънко, 
но също така изглежда като нормални 
очила. Голям бонус ще бъде интеграци-
ята на смарт функции. 

Специализиран софтуер с добавена 
реалност ще проектира съдържание 
пред началния екран с полезна инфор-
мация за потребителите.

Това ще е полезно, за да видите най-
важните данни за вас пред очите си, до-
като сте в движение. Facebооk Glass ще 

използват различни обективи, които 
предоставят възможности за снимане 
при всяка една ситуация.

Facebook Glasses – нова 
добавена реалност

XИдеята е потребителите да виждат 
най-важната информация пред очите си

Снимкa: Yahoo News

Eлeк трoмoби-
литe Tеslа вeчe 
имaт нoвa oп-

ция, блaгoдaрeниe 
нa кoятo кoлитe нa 
Илoн Мъcк прaвят 
oщe eднa cтъпкa 
към прoгрaмaтa 
зa oбмeн нa дaн-
ни. Това е още 
един знак, чe Илoн Мъcк иcкa Tеslа дa 
прoдaвa нe aвтoмoбили, a трaнcпoрт-
ни уcлуги.

Oтceгa нaтaтък купувaчитe в Cъe-
динeнитe щaти мoгaт дa избeрaт дo 
пeт шoфьoри в cвoя Tеslа aкaунт, нa 
кoитo имaт дoвeриe. A тeзи, кoитo ca 
cрeд „избрaнитe“, винaги щe мoгaт 
дa изпoлзвaт кoлaтa, кaтo нямa дa ce 
нуждaят oт трaдициoннитe ключoвe 
зa тoвa.

Тe щe мoгaт дa oтвoрят eлeктрoмo-
билa Tеslа c пoмoщтa нa cмaртфoн. 
Зa дa ocигури дocтъп дo aвтoмoбилa, 
coбcтвeникът нa Tеslа прocтo щe тряб-
вa дa знae имeйл aдрeca нa другoтo 
лицe и чрeз тaзи връзкa щe пoзвoли 
дocтъп в прилoжeниeтo зa oтключ-
вaнe и зaпaлвaнe.

Cъoтвeтнo, cъщo тaкa щe бъдe 
мнoгo лecнo дa ce зaбрaни нa чoвeк дa 
изпoлзвa eлeктричecкия aвтoмoбил. 
Зaceгa нoвaтa функция e дocтъпнa 
caмo в CAЩ, нo cкoрo тя щe ce пoяви 
нa вcички пaзaри. 

E-mail вместо 
ключ за колата

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Не ползвам СОТ вкъщи! Забила съм в 

двата края на двора знамето на Пакис-
тан, а на покрива се вее флагът на ИДИЛ. 
От тогава до днес домът ми е под посто-
янното наблюдение на ЦРУ, МИ6, изра-
елските тайни служби и Агенцията по 
вътрешна сигурност. Никога не съм се 
чувствала в такава безопасност...

  
- Сложих си „Скайп“ на компютъра!
- И как е?
- Много удобна работа. Все едно каниш 

гости, но не се налага да ги храниш.

  
Единственият начин да отслабнете със 

зелен чай е да се качите в планината, за 
да го наберете!

  
От 3 месеца съм се записал на фитнес и 

не съм свалил нито килограм. Накрая ще 
отида лично на място да ги питам какво, 
по дяволите, става.

  
- Скъпа моя, за теб бих направил всич-

ко. Ще мина през ураган и буря, ще пре-
плувам морето, на Витоша ще се кача!

- Ела да се видим!
- Айде утре, че сега много вали!

  
Ходих за първи път на фитнес – най-

много ми хареса уредът, който пуска сни-
кърс, вафли и чипс.

  
- Да ти кажа, във фитнеса съм като нин-

джа!
- И що?
- Никой никога не може да ме мерне 

там...

  
Днес се качих на кантара. Струва ми се, 

че нещо избързва...

  
По времето на соца пращат мъж в ко-

мандировка. Настаняват го в обща стая, 
а там още няколко човека. Те вече пият, 
пушат, разказват политически вицове. 
Нашият човек изобщо не може да заспи. 
Излиза в коридора, а там минава камери-
ерка.

- Как се казвате?
- Петя.
- Петя, явно няма да може да се спи, ето 

ви пари, моля ви, донесете ми едно кафе.

Влиза вътре и каза:
- Момчета, стига толко-

ва вече. Пияни сте, опушихте 
всичко, политически вицове 
разказвате.

Те му теглили една майна. 
Махнал човека с ръка, навел 
се към контакта и казал:

- Другарю майор, явно няма 
да се спи, нека Петя ми донесе 
едно кафе.

След малко влиза камери-
ерката с кафето, всички се 
опулват, спират да пият и вед-
нага си лягат. На сутринта се събужда, в 
стаята няма никой, всичко почистено, ка-
мериерката му носи кафе.

- Къде са всички?
- О, още нощес ги прибраха!
- А мен?
- Вас ви оставиха! Шегата за кафето 

много се хареса на другаря майор...

  
- Ходил ли си в Кипър?
- Ходил съм...
- А в Гърция?
- Ходил съм...
- И къде е по-хубаво?
- Не знам... Навсякъде бях с жената и 

децата...

  
 - Миче, що разправяш, че съм дебела, 

моят ми каза, че съм във форма.
- Пено, ми той твоят е учител по мате-

матика, за него идеалната форма е къл-
бото...

  
- Ей, комшу, кучето ти хапе ли?
- Влизай, влизай... и на мен ми е инте-

ресно, щото го имам от два дена...

  
В аптеката:
- Извинете, имате ли обезболяващ 

спирт?
- Имаме.
- Налейте ми тогава 200 мл, че отвътре 

ме боли душата.

  
- Ще умрете самотен в мизерия и ще 

страдате жестоко...
- Извинете, не ви чух, какво казахте?
- Казвам, че исканият от вас кредит е 

одобрен. Подпишете тук и тук!

  
- Чай или кафе?
- Нещо по-твърдо нямаш ли?

- Орехи!

  
Ранна утрин в бургаско кафе:
- Ино кафе.
- 'Нес ли?
- А нйе, ве, утре, много ясно, чи 'нес..

  
Извънземни се върнали на родната си 

планета от Земята и ги попитали:
- Има ли там интелигентни форми на 

живот?
- Има. Наричат ги смартфони, но не мо-

гат да ходят и използват едни примитив-
ни идиоти да ги придвижват...

  
В магазин за телефони:
- Работил ли сте с Андроид?
- Бате, бех 20 години у Кремиковци, ра-

ботил съм със секакви изроди!

  
- Някакви планове за утре?
- Ами, не! Но не бих се отказал от един 

лек махмурлук.

  
Строители проверяват звукоизолация-

та на нов блок:
- Жоро, чуваш ли ме?
- Не викай! Даже те и виждам!

  
Тя и аз, първа среща, квалитетна кръч-

ма. Разговорът не върви...
Тя:
- Кажи ми нещо смешно.
- Е, ти пък веднага за заплатата ми пи-

таш...

  
В крайбрежна кръчма се надлъгват 

стари моряци:
- Пък аз десет години живях на необи-

таем остров!
- Сериозно?! И как се прехранваше?
- Като давах лодката под наем.

  
Между двама ергени:
- Ако срещнеш жена, която те обича ис-

крено, грижи се за теб безкористно, про-
щава ти всяко прегрешение, какво ще на-
правиш?

- Ще й кажа „Здравей, мамо!“.

  
Капризна дама в шивашко ателие:
- Искам да ми ушиете рокля с цвят кафе 

с мляко!
Шивачът:
- Със захар или без?

  
Двама стари ергени си говорят и стигат 

до темата за готвенето.
- Ти как се оправяш с готвенето?
- Ами горе-долу, измислям там някакви 

манджи.
- Нямаш ли готварска книга?
- Абе, имам, ама те все едни фантасти-

ки там...
- Защо?
- Ами всичките рецепти почват с „Взе-

мете една чиста чиния...“

  
- Как отиваш на работа?
- Със зор!
- С какво имах предвид!?
- С псувни.
- Оффф... Питам те с какво стигаш до ра-

ботата?
- С депресия!

  
Универсална рецепта против стрес: - 

Слагат се 2 капки вода в чаша с ракия и 
се изпиват веднага!

  
Хубавото на китайските автомобили е, 

че всичките резервни части са оригинал-
ни.

  
Два часа следобед. Пред офиса изли-

за един човек, вади цигара и почва мъл-
чаливо да пуши. След малко излиза друг, 
пали цигара и започва също толкова 
мълчаливо да пуши.

По едно време първият се обръща към 
втория:

- Какво става колега? И ти ли не можеш 
да спиш?

  
- Започнах репетиции за Великден.
- И какво правиш?
- Ям шоколадови яйца...

  
Феноменът бай Пешо:
- Гледам на пържоли! Лея вино! Разва-

лям диети! Развалям бракове! Денонощ-
но на ваше разположение!

  
Две съседки си говорят:
- Не мога да си намеря партньор в жи-

вота, Марче, и това е!
- Как да не можеш! То е като пътуването 

с градския транспорт - чакаш, чакаш твоя 
номер, пък накрая се качваш на който 
дойде!

- Как тъй, после какво ще правя?
- Ами, прекачваш се! Какво толкоз...

  
- Какви мъже харесваш?
- Лоши.
- Да ти кажа... веднъж пречуках един...
- Но повече харесвам чувствителни!
- Е, да, де, и после плаках...

  
- Гаджето ми иска да я заведа някъде, 

където готвят директно пред теб и пра-
вят чудеса. Заведох я на дюнер...

  
В затвора. Пред инспекторска комисия 

директорът посочва един от затворници-
те и обяснява:

- Той е нашата гордост. Когато постъ-
пи при нас за първи път заради кражба, 
беше абсолютно неграмотен. Ние го нау-
чихме да чете и да пише.

- А сега защо е тук?
- За фалшификация на документи.

  
В музея:
- Това е Минерва.
- А този до нея, мъжът й ли е?
- Не... Тя не е имала мъж. Тя е била боги-

ня на мъдростта.

  
- Господине, обувките ви са различни - 

черна и кафява, отидете си до вкъщи и ги 
разменете!

- Вече ходих! И там са същите...

  
Фирма търси човек за работа като си-

ноптик – заплатата е 700 лева, но се усе-
ща като 1200.

Виц в снимка

Срещна ме 

домоуправителят и вика:

- Събирам пари за 

входната такса!

Отговорих му:

- Съчувствам ти! И аз 

събирам за нова пералня, 

и знам колко е трудно. 

Успех!
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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 
17 - 23 юни 2020 г.

ОВЕН
Може би ще изпита-
те някакво безпокой-
ство, което ще попре-
чи на работата ви. Няма 

да можете да споделите проблеми-
те си с вашите колеги и ще ви се наложи 
сами да се справите с тревогите си. Вре-
ме е за самоанализ на поведението ви.  
Ще разберете, че проблемите ви с финан-
сите идват от самите вас и неразумното ви 
харчене. 

РАК
Бъдете изключител-
но внимателни в бора-
венето с пари и вни-
мавайте какво точно 

подписвате. Вероятно ще си направите 
ретроспекция на любовната ви връзка и 
ще си дадете сметка какви са истински-
те мотиви на партньора ви да бъде с вас.  
Като че ли изведнъж някои неща ще ви про-
блеснат и много неща могат да ви се изя-
снят във вашата връзка. 

ВЕЗНИ
Ако досега сте чудили как 
ще се развие любовната 
ви връзка с човека до вас, 
то сега ще имате по-голя-

ма яснота относно бъдещето ви като двой-
ка. Ще имате свобода да избирате най-лю-
бимите ви неща, които да правите заедно. 
Бъдете обаче бдителни, тъй като някои 
шушукания сред колегите ви може да ви 
дадат доста ценна информация, която би 
ви послужила в бъдеще. 

КОЗИРОГ
Може да сте доста мудни и 
непродуктивни в работата 
ви, особено ако извършва-
те една и съща дейност ден 

след ден. Време е да внесете някаква про-
мяна по себе си и да изберете някой по-не-
популярен и нетипичен цвят за тоалета ви 
за работа. Дори и да не ви се вярва, това ще 
внесе цвят и настроение сред колегите ви 
и ще се почувствате значително по-добре и 
уверени в себе си. 

ТЕЛЕЦ
В стремежа си да се 
справяте с куп про-
блеми и професионал-
ни ангажименти, в един 

момент ще осъзнаете, че най-вероят-
но често обръщате гръб на партньо-
ра си и личните ви отношения сери-
озно може да пострадат от този факт.  
Колегите ви ще ви завидят за ентусиазма 
и енергията, която влагате в работата си. 

ЛЪВ
Дребните проблеми и 
някои малки подроб-
ности няма да са в със-
тояние да нарушат спо-

койствието ви. Вероятно ще осъзнаете, 
че купувате доста по-скъпи неща, от-
колкото бюджетът ви позволява, и не-
усетно ще се окажете без почти никак-
ви пари, докато ви приведат заплатата.  
Старайте се да сте максимално икономич-
ни. 

СКОРПИОН
Това, което ще е ценно за 
вас, ще бъде да сте сред 
любимите ви хора, чувст-
вайки любовта и подкре-

пата им, нещо, което не може да си купите, 
колкото и пари да имате. Финансите няма 
да са ви приоритет, затова отложете под-
писването на нови договори. Проблеми-
те в комуникацията с партньора ви няма 
да са толкова отчетливи и постепенно ще 
отшумят.

ВОДОЛЕЙ
Трудно ще се въздържа-
те от покупки и в стреме-
жа си да се възнаградите, 
ще сте в състояние да из-

харчите маса пари за куп неща, от които 
нямате нужда или вече притежавате. Не 
бъдете импулсивни купувачи. Обърнете 
внимание на здравето си. Избягването на 
притесненията значително ще ви избави 
от всякакви сериозни здравословни про-
блеми. 

БЛИЗНАЦИ
Ако искате да се осво-
бодите от напреже-
нието и да се успо-
коите с нещо, не го 

правете чрез шопинг или хазарт. Ще 
усетите как малко по малко пробле-
мите между вас и партньора ви по-
степенно започват да се стопяват.  
Ще имате възможността да се наслади-
те на една страстна и романтична ве-
чер. 

ДЕВА
Ще сте затрупани с рабо-
та, че няма да може да си 
вдигнете главата от анга-
жименти и куп докумен-

ти, които трябва да попълните. Буквал-
но няма да имате търпение да приключи 
работният ви ден, за да си отдъхнете. Ако 
доскоро сте се ограничавали от импулсив-
но пазаруване, то сега много лесно може 
да сложите край на въздържанието ви и да 
пазарувате безконтролно. 

СТРЕЛЕЦ
Скуката и рутината ще ви 
направят доста мързели-
ви на работното ви място. 
Ще харчите пари за неща 

като мебели или нов електроуред за дома 
ви. Не търсете най-евтините артикули, за 
да спестите малко пари, тъй като, както 
често се оказва, евтиното може да ви из-
лезе скъпо. Ако партньорът ви до вчера 
ви е казвал нещо, с което да ви успокои, то 
днес всичко може да се преобърне. 

РИБИ
Всеки път, когато почув-
ствате, че проблемите у 
дома или в офиса ще ви 
връхлетят, преместете фо-

куса си върху други неща, включително 
към хората, които ви карат да се чувствате 
щастливи. Някои от приятелите ви ще имат 
дребни проблеми за разрешаване, докато 
други ще имат конфликти помежду си. Без 
много усилия ще можете да им помогнете 
да разрешат проблемите си. 

http://www.prospectlicensing.com/
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Р
одопите винаги са били онзи 
магически релеф, който при-
влича търсачите на спокой-
ствие, разведряващи разход-
ки и онези моменти, в които 

очите и пейзажът проникват едни в дру-
ги, за да зарадват сърцето. Родопският 
край е забележителен и наистина труд-
но ще намерите място, което да не ви 
впечатли с красиви гледки, богата исто-
рия и вкусна, екологично чиста храна.

Две от най-магическите места, нами-
ращи се в необятните Родопи, са Ко-
вачевица и Лещен. Те очароват с ав-
тентичността и със странното, някак 
неестествено спокойствие, което излъч- ват.

Ако мечтаете за място, на което да за-
бравите напълно суетата на големия 
град, ако жадувате за тишина и спокой-
ствие, ще го откриете в старинното село 
Лещен.

Всъщност, Лещен не е за всеки. Сел-
цето е за тези от вас, които искат да се 
насладят на красивата природа, тиши-
ната и домашната селска кухня. Лещен е 
за тези от вас, които обичат българската 
история, българските традиции и които 
искат

поне за малко да се върнат 
назад във времето

Защото Лещен е романтика, вдъхнове-
ние и магия. Тук човек може да почув-
ства най-силно връзката с корените си, 
да се зареди с енергия и да изкара поне 
един незабравим ден.

Гледката на 200-годишните къщи, на-
кацали една над друга, ще запазите за-

винаги в спомените си. Надникнете ли 
пък в дворовете, преливащи от зелени-
на и цветове, влезете ли в някоя от къ-
щите, ще оставите завинаги сърцето си 
тук.

Според археологически открития в 
землището на Лещен е имало поселение 
още от дълбока древност. Точни сведе-
ния кога е възникнало селището няма, 
но името му е споменато за пръв път 
през 1671 г. в един османски документ 
във връзка с покупка на стоки.

Първото нещо, което ще ви посрещне 
в Лещен, е именно гледката към накаца-
лите по стръмните склонове на плани-
ната къщички, изградени в ковачевския 
архитектурен стил. Те още пазят в себе 
си

истинския дух на 
българското село

Сред архитектурните паметници се 
открояват църквата „Св. Параскева“ от 

1836 г. и килийното училище. Стенопи-
сите на църквата изпъкват с едрия си 
щрих и ярките си цветове.

Някога местните се препитавали с 
дюлгерство, ковано желязо и добива-
не на златоносен пясък. Автентичност-
та на миналото, естествената природна 
красота, примесена с изкуствено прида-
дения й модерен туристически облик, 
доставят на посетителя неповторимо 
преживяване.

Накрая, преди да си тръгнете, можете 
да си купите нещичко за спомен от ня-
кое от малките арт дюкянчета на главна-
та калдъръмена улица и да се отправите 
към най-голямата атракция на селото – 
Глинената къща.

Глинената къща не е с 200-годишна ис-
тория, напротив. Тя е наш съвременник, 
но е толкова уникална, че няма турист, 
който не я е посетил да й се полюбува 
поне отдалеч.

Постройката

е изградена изцяло от 
глина, дърво и слама

и прилича много на къщата на популяр-
ния анимационен герой Фред Флинсто-
ун. Ако сте в Лещен само за ден, можете 
да я разгледате отвън, но ако решите, че 
ви се иска да пренощувате в нея, можете 
да я наемете и да останете няколко дни в 
това уникално родопско селище.

Други интересни природни забеле-
жителности, които може да посетите, са 
изпълненият с вековни букови и елови 
гори резерват „Тъмната гора“, каньонът 
на река Канина, местността Синият вир, 
скалните образувания „Козият камък“ и 
„Черната скала“, известни още като тра-
кийските съкровища.

Някога върху голямата скала „Козият 
камък“ е имало много дупки с правилна 
кръгла форма, еднакъв размер и дълбо-
чина, но мястото е взривено от иманяри 
и днес те вече не могат да се видят.

Лещен: Другото име 
на родопската магия

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Глинената къща не е с 200-годишна история, но е модерната атракция на селището
Снимкa: Архив

XГледката на 200-годишните къщи, накацали една над 
друга, ще ви накара да оставите сърцето си тук
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БОЯДЖИЙ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Бояджий. Тел. 
773-865-0406 7738650406 №17635
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
КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние сме 
малка транспортна компания.Търсим шофъори и 
собственици на камиони,с които да работим,без 
напрежение,с уважение! Нашата компания е осно-
вана от собственик на камион,който знае и разбира 
нуждите на шофъорите си! За повече инфо 850-460-
4949 Даниел,приказки от 1001 нощ не предлагаме! 
8504604949 №17623

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собствени-
ци на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch 
*Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно 
леки товари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти с 
Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17688
ТЪРСЯ КОНТАРКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. за контакт използвайте email: dvametal@
gmail.com 2245778217 №17693
CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , CDL drivers teams ili single za 
chisto nov kamion D13 860 power only ili delivery 
mnogo bonusi i dobro zaplashtane 6304400902 
№17707
SAFETY FOR TRUCKING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Hiring experienced 
Safety Manager for 50 truck company with Hazmat. 
Understanding of hiring and proper training 
procedures required! Call 224.836.0947 №17713
RECRUITER TRUCKING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, We are seeking to hire 
experienced recruiter to call and follow up with new 
applicants (company drivers and owner ops). Good 
attitude, patience and working in a team environment 
are needed. Please call 224.836.0947 №17715
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся Шофьор С Ка-
тегория А; Притежаването на категория за хазартни 
материяли е плюс. Предлагам коректно заплащане 
и приятна за работа среда. За контакт: 224-366-7257 
№17718
TURSIM MEHANICI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, BG Trucking от Roselle, IL 
търси механик за basic truck and trailer maintenance 
в Roselle. Моля звънете на тел:7738175596 ако има-
те интерес. 7738175596 №17671
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. Работата е в Elk Grove Village 2245778217 
№17675

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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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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 055,060, Зипкод 60176, Малка транспорт-
на фирма набира owner operators/company drivers.
Предлагаме опция за изплащане на камиона през 
фирмата $550 на месец-вноска и застраховка за го-
дина и 9 месеца,лихвите и регистрацията са изпла-
тени.За company drivers плащаме от $0.55 до $0.60 
на миля. 2024402334 Стефан/7736912093 Ирина 
2024402334 №17672

ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Търся шофьор за box 
truck class c под 26000lbs. Може и със WA ili MA 
Driver license. Не е нужен опит само да можете да ка-
рате с ръчни скорости. 630 930 1955 Иван №17685

CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим CDL шо-
фьор за регионална работа от понеделник до пе-
тък ( не е локал) за Pick Up and Delivery. Заплащане 
$300/ден $1500/седмица. Тел.: 708-953-9035 Вера 
№17687

CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned trucking 
company is looking for CDL DRIVERS AND OWNER 
OPERATORS for Dry Van OTR. Flexible work schedule 
/ We pay every week / Paid detention, layover, extra 
stops / Loads pre-booked previous day / Personal 
attention / Honest relationship 8477910050 №17689

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for dispatcher. Experience preferred but not 
required. 8476680373 №17690
HAZMAT TEAM AND SOLO, 
Цена US$ , Зипкод 1000, $1000 Bonus $0.55/mile 
zavisimost ot experience, garantirani mili 630-440-
0902, 224-456-8390 6304400902 №17657
DISPATCHER HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking to Hire 
dispatcher with � uent English and computer skills. For 
more info call 773-580-4032 №17662
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

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 

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 №17664

MOVING COMPANY, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Предлагам 
работа като помощник във сферата 
на хамалските услуги. Предлагам 
добро заплащате на час може и без 
опит за повече информация обаде-
те сe на тел: 773-814-7491 търсете 
Иван. Работата за момента ще бъде 
PART TIME. I o� er a job as an assistant 
in the � eld of moving services. I o� er 
a good pay per hour and without 
experience for more information call: 
773-814-7491 ask for Ivan. The work 
for the moment will be PART TIME. 
№17691

SAFETY MANAGER/DIRECTOR, 
Цена US$ 1,500 a week to start, Зи-
пкод 60101, MB GLOBAL LOGISTICS 
is looking to hire an EXPERIENCED 
SAFETY MANAGER/DIRECTOR. $1,500 
to start plus bonuses, paid vacation, 
and all federal holidays. For more 
information please call: 630-965-1778 
№17717
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CDL DRIVER ZA OTR, 
Цена US$  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
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от 
товарите.Ново волво автоматик.Перфектни усло-
вия 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, Професионалист с 
опит и без нарушения. Каране и почивка- по дого-
варяне. 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 трей-
лъри. Опит не е задължителен, но е препоръчите-
лен. Много добро заплащане. За повече информа-
ция - 773-656-8076. №17604
DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for driver,class 
A,double-triple,experience minimum six months. 
Single steady run,good pay,every weekend at home. 
call:847-877-4745 №17591
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственник на ками-
он търси шофьор, хазмата е +. Камиона се диспечва 
от човек ,който знае за кво става дума.За повече ин-
фотмация на тел.847-749-9161 №17574
РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа за CDL 
CLASS A Driver. 50% drop and hook. Regular accounts. 
55c/mile. Прибиране всеки уикенд. Богат избор на 
акаунти. Тръгване с натоварено ремарке от Чи-
каго. Възможности 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
DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравейте 
колеги,търся нормален човек който си търси нор-
мална 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 собствени-
ци на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch 
от Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно 
леки товари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти с 
Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17472
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма 
наема работници за снабдяване на строителни 
материали Изисква се шофьорск книжкa, минима-
лен английски и вазможност да вдига 50 паунда. За 
повече информация обадете се в офиса ни в Burr 
Ridge 630-227-1111 №17294
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма 
търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит 
в сервиз или подобна позиция е задължителен. 
360.970.6448 №17215

ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся жена 
за гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след учи-
лище 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 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-784 
Viber №16634
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421234 №17074
OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага 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 отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шофьор 
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата 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 работници 
почасово - здрави българи. Шофьорска книжка е 
в голям плюс. Нередовен график през седмицата 
и често работа в съботите. 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
CDL TEAM 0.64, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Team Steady lines to 
CO,NJ,TX,NJ,MA,NC MORE INFO EMIL 847 254 2504 
№17692
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фирма 
с опит в бизнеса с камиони , коректност и почте-
ност, предлага заплащане -$1500-$2200 на седми-
ца.Опции да бъдете owner на камион,0%down,0% 
interest. 7738187459 №17706
OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Hiring hazmat, reefer 
& dry van owner operators. Consistent loads, 90% 
of gross, great fuel discounts, 24/7 dispatch, cash 
advance & maintenance support available, trailer 
rentals. 100% owner operators, no company drivers. 
8475328824 №17710
OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Hiring hazmat, dry van 
& reefer owner ops. Full service company! Eljiminc.us 
-24/7 dispatch -self-dispatch available -direct rate cons 
-90% of gross -trailers for rent Call today! 8475328824 
№17674
ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка компания на-
бира 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 повече под-
робности и информация звъннете на 773-747-0875 
№17629
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрактор. С до-
бър опит и без нарушения. Уйкенд- вкъщи. Паркинг 
в Des Plaines.Специално отношение! Позвънете 
сега! 7734128280 №17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания на-
бира шофиори на камиони Single and Team c 
FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо е шофиорите да имат 
Double and Triple. Възможност за почивка през Уик-
ендите . Коректни отношение ,директен депозит 
само след седмица работа . За повече подробности 
и информация звъннете на 773-747-0875 №17585
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , 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
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
NON CDL OWNER\\\’S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Owner Operators Box 
Trucks & Sprinter Van Търсим да си сътрудничим със 
собственици на микробуси и камиони (Box Trucks/ 
Straight Trucks/ Sprinter Van). Регионални, локални 
и дълги курсове в зависимост от желанието Ви. 
Карти за гориво, съдействие при регистрация и 
застраховка. Директен депозит всяка седмица. За 
контакти: Phone: (815) 388 0004 Cell: (224) 518 7032 
2300 E Higgins Rd Elk Grove Village, IL 60007 vko@
tangraexpedited.com 8153880004 №17696
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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-784 
Viber №17695
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да гледам детето 
Ви целодневно.Намирам се в Mount Prospect.Теле-
фон за връзка 224-425-6746 №17702
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви замествам 
в почивните дни.Имам опит и препоръки.Намирам 
се в Mount Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746 
№17703
БОЯДЖИЙСКА КОМПАНИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Бояджийска компания с 
insurance търси работа на deal. 8473122155 №17654
TARSIA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Tarsia rabota za delivering 
driver +13127227479 №17656
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в моят 
дом в River Grove.Предлагам домашна 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
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 ме-
сец 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 
Търся под наем

Chicago + suburbs

СТУДИО/СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Финансово осигурен 
Мъж на средна възрaст Търся Под Наем от 1 Август 
в Дес Плейнс/Маунт Проспект - Студио/голяма стая 
от Къща/Апартамент в които не се пуши спокойно е 
без скандали и безкрайни партита. Не пуша не пия 
не готвя не водя гости. Не съм конфликтен търся 
спокойствие. Крис вечер 6305501154 №17684
TOWNHOUSE TO SHARE, 
Цена US$ 800, Зипкод 60168, Под наем 7739692660 
№17666

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

TOWNHOME, 
Цена US$ 285,000.00, Зипкод 60193, Ремонтиран 
townhome в Schaumburg 3bed/2 bath,хол,трапеза
рия,кухня,utilitу + гараж.Басейн в комплекса.Още 
две парко места пред гаража с патио отпред и от-
зад.Нов АС,furnace,и централен филтър за вода в 
къщата. Стаите са огромни и много светли с мно-
го гардероби.Нов покрив и сайдинг.1767 sq, feet 
2067080491 №17647

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стаи в 
Des Plaines 7739344547 №17676

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Стая под 
наем от обзаведен апартамент на 
приземен етаж в Elmwood park.В 
цената са включени всички консу-
мативи-ток,вода,газ.Има интернет 
и пералня Стаята е достатъчно голя-
ма-може и за Thank двама-$ 500 за 
един човек, -$550 за двама.Депозит 
за един месец. 7733879465 №17680

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 450, Стая под 
наем от къща .Общо ползване на 
хол и кухня ,пералня със сушилня 
с останалите квартиранти.Добра 
локация за truck drivers-в близост 
до паркинзите за камиони, AMG 
trucking,магистрали и магазини 
.—$450 +ток и газ/около $30–$40 
на месец..Дерозит за един месец 
7734142633 №17681

2BDR APT BUFFALO GROVE, 
Цена US$ 1350, Зипкод 60069, 
For Rent 2 bedroom apartment in 
BUFFALO GROVE. Rent: $1,350. Please 
call 708-856-1440 №17716

2BED 1.5BATH RENT , 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, 2 bedroom, 
1.5 bath,for RENT,downtown Elk Grove( Bister� eld 
rd & Arlington height rd)$1300.00 including 
heat,water,gas,parking. New carpet,freshly painted, 
balcony,pool, close to the interstate, shopping 
plaza,busse woods.For more info call: 7737198080 
№17699
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60062, Дава се обзаведена 
стая под наем в апартамент в Northbrook, съвмест-
но ползване на кухня, всекидневна, баня и тоа-
летна, допълнително заплащане на ток. За повече 
информация,тел.3125363772 №17700
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Стая в тристаен апар-
тамент в Elk Grove Village от 1-ви юли. Цена $510 
включва вода, парно, гараж, пералня и сушилня.За 
повече информация -(774)208-4819 №17701
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локация в 
Palatine. Обзаведен, с камина и балкон, две парко 
места, изгодна цена! 8472192272 №17704
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локвция в 
Palatine, обзаведен, собствено парко място, изгод-
но! 8472198461 №17705
HOUSE FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, House 3bed&1.5bath 
w/a full basement for rent in 60004.Excellent school 
district, close to Metra & shops. Available 7/1; call 847-
894-4435. №17708
LOOKING FOR ROOMMATE, 
Цена US$ 800, Зипкод 60168, Townhouse for rent 
7739692660 №17667
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август об-
заведена стая от двустаен апартамент в Schiller 
Park с тераса, парко място, централен климатик и 
отопление, фитнес за наематели ценящи спокой-
ствието. Подходяща за трак драйвър. За контакт: 
5168081379 №17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август об-
заведена стая от двустаен апартамент в Schiller 
Park с тераса, парко място, централен климатик и 
отопление, фитнес за наематели ценящи спокой-
ствието. Подходяща за трак драйвър. За контакт: 
5168081379 №17659
СТАЯ ПОД НАЕМ,  
Цена US$ 500.00, Зипкод 60007, Davam Staq pod 
naem v townhome v Elk Grove village Za shogior . 
Naema vklucva vsichko Za kontakti molq pozvunete 
na 6303605577 sonny 6303605577 №17661
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

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

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

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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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 апартамент 
в Palatine, с балкон, камина, совствени места за 
паркинг, и идеална локация. Изгодно! 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 
$420, с включени пералня, сушилня и интернет. 
(224-717-9656 ) №17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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$, Зипкод 60018, Давам обзаведена стая под 
наем в Des Plaines. Супер локация близо до Малин-
чо. С ползване на кухня. Тел.: 3475894266 №17588
FOR RENT, 
Цена US$ 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$. 2623531191 №17580
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 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 включени във наема. 
2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен ре-
монт 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
TRUCK,TRAILER REPAIR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Bad Boys Truck and 
Trailer Repair се намира в Elmhurst, IL и предлага 
всички видове ремонти за камиони и ремарке-
та, смяна на масла и гуми, диагностика и други на 
отлични цени. За повече инфо: тел: 773-936-3891 
№17698
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, гледам деца в дома 
си в Ho� man Estate (в близост до улиците Golf and 
Higgins) предлагам домашна храна, много игри и 
забавления. За повече информация: 224 659 1156 
№17673
КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна диагно-
стика 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 електрониката на автомобила. Пон- Петък след 
18.00...Съб- Неделя от 10- 15.00 може и на място 
2242545644 №17620
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекидневно и по-
часово гледане на деца до център ”Българика” и 
Mt. Prospect с включена храна, игри и забавления 
в самостоятелна къща с двор. Тел.847-744-4870. 
8476121822 №17643
STROITELSTVO, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Vsiakakvi boiajiiski uslugi 
20g.opit kachestvo na Nai nisci zeni. +13127227479 
№17651

БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджийски услуги.
компанията с insurance за вашето спокойствие. 
8473122155 №17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpaklova
ne,boiadisvane,postaviane na izolazii,gipsokart
on.+13127227479 №17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите ста-
ри ленти като ги направите дигитални преди на ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV видео 
касети на DVD. Трансфер на негативни филми в ди-
гитални 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
IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri imigratzinni 
dokumenti. 15 godini opit. Stancho tel 708 415 0590 
№16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално ре-
шаване на канализационни проблеми. Разполагам 
с висок клас техническо оборудване.. Предлага се 
камера и хидро джетинг. Професионални водопро-
водни услуги. 2245957923 №17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално ре-
шаване на канализационни проблеми. Разполагам 
с висок клас техническо оборудване.. Предлага се 
камера и хидро джетинг. Професионални водопро-
водни услуги. 2245957923 №17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални 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, Професионални 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, ХЛА-
ДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНО-
ВИ 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

FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni 
dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
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
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професионално по-
чистване на канализация, кухненски мивки, бани. 
Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ 
услуги по премествания - апартаменти, къщи, офи-
си, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъпни цени. 
3129198618 №16827
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за 
деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с 
домашно приготвена храна,сън ,учебни занимания 
и забавления !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

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
ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете заявката си 
за кредит с мен за вашата силна сигурност в облас-
тта на финансиране. сериозно и надеждно предло-
жение за заем за 72 часа 756963842 №17709
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
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси жена от 
Чикаголенд aleko_todorov@abv.bg 0 №17646
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
ПРОДАВАМ VOLVO TRUCK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Продавам Volvo Truck 
VNL670,2007 год. в много добро състояние, цена $ 
7,500. 8478580330 №17697

GMC C7500 BOX TRUCK, 
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60074, Продавам GMC 
C7500 cat c7 engine 26\\\” box truck до 26000lbs. 3000 
мили след rebuild. Rebuilda е правен с оригинален 
CAT rebuild kit. Почти всичко е сменено по камина. 
Нови предни гуми под 5000 мили и много добри 
задни. 100 гал дизелов резервуар. Камиона е в от-
лично състояние. 6309301955 №17686

2002 HONDA ACCORD, 
Цена US$ 2500, Зипкод 60176, 
2002 Honda Accord EX, automatic, 4 
cylinder. Very well maintained. Only 
119K mi. No leaks. Great engine and 
transmission. Drives smooth. Second 
owner. New timing belt, water pump, 
battery and 4 tires. 2244238854 
№17694

PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped 
v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 3865280 №17641

KOLI POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR’ otdava avtomobili 
pod naem-super niski zeni. +13127227479 №17652

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 

PRODAVAM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Pontiac sport van 
2005,140000ms.Otlichno sastoianie.$3700 
+13127227479 №17655

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

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 закупу-
ване. 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 запазен 
Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 7739640988 
№17364

NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам запа-
зен 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, спирачки, 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 състояние 773 
954 2381 №16820

VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO 
670 2007г. Отлично състояние, готов за работа, 
нови батерии, гуми – 70%, имам документи от по-
дръжката 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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XМъжът не спира да получава пици 
вкъщи от повече от 10 години

Ж
ивотът на един белги-
ец се е превърнал в ис-
тински тормоз заради... 
доставка на пици. Да, си-
гурно много хора няма 

да го разберат веднага, защото за поч-
ти всеки топлата и сочна пица е едно от 
истинските удоволствия в живота. Но с 
Жан Ван Ландегем нещата не стоят така 
- той получава непрекъснато доставки с 
пица. Без значение дали е нощ или ден, 
дали е празник или делник, дали пицата 
е вегетарианска, пеперони или с чети-
ри сирена. 65-годишният мъж получава 
всякакви видове и по всяко време. А са-
мият той никога не си е поръчвал пица 
за вкъщи.

Историята с мистериозните доставки 
започва още през 2009 г., когато на вра-
тата му звъннал доставчик от една от 
местните пицарии. Белгиецът отворил 
вратата, а момчето от прага му връчи-
ло цял куп кутии, пълни с топли пици, и 
тръгнало към другите си адреси за раз-
нос.

Тогава Ландегем не се замислил осо-
бено за случилото се - просто някой е 
дал грешния адрес и той е получил не-
чия чужда поръчка погрешка. Впослед-
ствие, за ужас на Жан, се оказва, че

не става въпрос 
за грешка

а за странна шега, която бавно, но си-
гурно се превръща в мъчение.

Доставките на пици започват да за-
честяват и все повече се изяснява, че 
посещенията до адреса му в никакъв 
случай не са грешка. Понякога „за раз-
нообразие“ мъжът получава кебап, дю-
нери или арабски пити, но това само 

затвърждава усещането му, че някой си 
прави груб майтап.

Стига се дотам, че в един януарски 
ден през 2019 г. Ландегем посреща 
общо десет доставчици на пица на вра-
тата си, които носят общо 14 пици, раз-
казва webcafe. Междувременно той за-
почва да се стресира от създалата се 
ситуация и от загадъчните доставки, 
които не е искал и се налага да отказва 
една по една.

Пред белгийското издание „Het 
Laatste“ Жан казва, че когато чуе мото-
педа на пицарията, се разтреперва от 
стрес. Ландегем започва да получава 
безсъние и да живее в ужас, че във все-
ки един момент някой може да се по-
звъни на вратата му с поредната неже-
лана доставка.

В най-неприятните случаи Жан е по-
лучавал пица и други ястия в 2 или 3 
през нощта, затова и безсънието, за 
което споделя, никак не е измислица. 
Психическите травми са за белгиеца, но 
дискомфортът заради мистериозните 
пици никак не е само у Ландегем.

Жан получава пиците безплатно и 
не му се налага да дава никакви пари 
за доставката, но от това ресторантите, 
които му карат храната,

търпят 
немалки загуби

Пиците се връщат обратно към заве-
денията и те на свой ред са принуде-
ни да ги изхвърлят, а една пица струва 
около 10 евро и нагоре, в зависимост от 
гарнитурите върху нея.

И докато пицариите отбелязват загу-
би заради нелепите шеги, които някой 
си прави с Ландегем, той самият се за-
канва със саморазправа. „Който и да се 
бъзика по този начин, когато го спипам 
- няма да е най-добрият ден в живота 
му“, откровено заявява Жан пред „Hat 
Laatste“.

Иначе случващото се не го е отказало 
напълно от пицата - белгиецът допълва, 
че от тийнейджър си купува замразени 
пици от супермаркета и са му любими.

Ако историята на Ландегем ви звучи 
странно - всъщност в нея има още един 
необикновен момент.

Негова приятелка, която живее в съ-
седен град на около 17 километра, пре-
живява абсолютно същото - също от 
около десет години получава тайнстве-
ни доставки на пица от неизвестен из-
пращач. Доставчиците на пица идват до 
нейния дом в дните, в които посещават 
и адреса на Жан - никога няма разми-
наване с това. Понякога дори Ландегем 
успява да предупреди приятелката си, 
малко преди адресът й да бъде посетен.

Да, историята може да звучи измис-
лено или да е някакъв вид реклама, но 
Ландегем вече се е обърнал към поли-
цията, дал е пълни показания и дори е 
предоставил доказателства, например 
негови снимки с кутиите пица, които е 
получавал, без да ги иска.

Заради съвпадението с доставките на 
неговата приятелка от съседния град, 
той предполага, че шегобиецът е някой 
общ познат, който може би им е сърдит 
за нещо. Това не смекчава ни най-малко 
заканите на Ландегем, който е категори-
чен, че ще търси възмездие за причине-
ния му пица-тормоз.

Наказан с пица: 
Кошмарът на 
един белгиец

Снимкa: btv

http://www.bulstate.com/
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Баварски крем

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Секада. Апаратури. Резки. Мазер. Команда. Синур. Ад. 

Даф. Оскар. Алонж. Цяр. Приам. Кристи. Лепо. Клапа. Каен. Наклеп. 

Франк. Кси. Етика. Раи- са. Комбина. Кадри. Сас. Туба. Колапс. БТР. 

Рибарки. Онат. Апе. Орди. Юноша. Сатрапи. Аран. Диб. Оле. Инкрети. 

Токсикози. Псе. Ол. Рат. Ипр. Таксони. Тип. Януари. Отказ. Грам. Сеати. 

Етна. Сеитби. Лиана. Риц. Ловец. Нар. Оси. Фитили. Илитерати. 

ОТВЕСНО. Недодяланост. Аборигени. Марек. Марат. Капри. Параф. 

Плебс. Прост. Атли. Ден. Поети. Реали. Ямбол. Раздор. Пинти. Пекин. 

Иви. Касик. Каубои. Опус. Маи. Калфа. Бар. Израелци. Самар. 

Кардани. Раи. Памир. Пара. Кирк. Ти- тани. Ран. Канадки. Арпа. Инат. 

Казуар. Киро. Юнеско. Аре. Терлик. Силон. Тесте. Рур. Осака. Анод. 

Октроа. Антес. Апаши. Онанист. Вирджиния. Стабилизации. 

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

Баварският крем е вариация на по-
знатия крем Ванилия и подобно на 
него се комбинира идеално със све-
жи плодове или с любимото домашно 
сладко.

20 г желатин изсипвате в чаша, зали-
вате го с 1 кафена чаша вода и го оста-
вяте да набъбне. Междувременно на 6 
яйца отделяте жълтъците от белтъците 
и разбивате жълтъците с 1 ч.ч. захар, 
а 500 мл прясно мляко слагате на кот-
лона да заври. Ако се чудите какво да 
приготвите с останалите белтъци, то с 
тях може да направите вкусни сладки.

След като прясното мляко заври, го 
свалете от котлона и сложете чашата 
с желатин в малка тенджера с вода на 
котлона и го разтопете на водна баня. 
След като млякото поизстине малко, го 
добавете на тънка струйка, при непре-
къснато разбиване, към разбитите със 

захарта жълтъци. Млякото не трябва да 
е врящо, защото жълтъците ще се пре-
секат. След това връщате сместа на кот-
лона и бъркате в продължение на 3-4 
мин., като сместа не трябва да завира. 
Добавяте 2 бр. ванилия и сваляте от 
котлона, за да се поизстуди.

Към поизстиналата смес добавете и 
разтворения на водна баня желатин. 
Разбийте 300 мл сметана с миксер на 
сняг и я смесете със сместа, като раз-
бърквате внимателно.

Готовият крем изсипвате с малки ку-
пички и оставяте в хладилника мини-
мум за час, за да стегне. Сервирате го-
товия крем със свежи плодове, сладко 
от боровинки, сладко от малини или 
друго сладко по ваш вкус.

Да ви е сладко!  

Кюфтенца по цариградски

Кюфтета по цариградски е една от 
класическите рецепти от българ-
ската национална кухня, подходя-

ща и за празнично ястие, както и за яс-
тие, с което да посрещнем гости.

Измивате 1 кг картофи и ги слагате в 
тенджера с вода, за да се сварят. Отцеж-
дате от водата и още докато са топли, ги 
обелвате. Поставяте картофите в купа, 
добавяте 50 г краве масло, нарязано на 
кубчета, както и 100 мл прясно мляко и 
сол на вкус. С помощта на преса намач-
квате картофите, докато получите пюре 
с желаната от вас консистенция. След 
като картофеното пюре е готово, го по-
кривате с капак, за да не изстине.

Към 500 г кайма - най-добре да бъде 

смес свинска и телешка - добавяте 1 
яйце, нарязана на ситно 1 глава лук, на-
кисната и отцедена от водата 1 филия 
хляб, сол и черен пипер на вкус, както 
и ½ ч.л. чубрица. Омесете добре, за да 
се овкуси.

Оформяте кюфтенцата с намазнени 
ръце с размер малко по-голям от орех, 
след което ги оваляйте в брашно. В ти-
ган сгорещете ½ ч.ч. олио и изпържете 
кюфтенцата от всички страни. Готови-
те кюфтенца поставете в чиния, в която 
сте поставили домакинска хартия, за да 
се отцедят от ненужната мазнина.

Оформяйте порциите, като в чиния 
поставете от картофеното пюре, а вър-
ху него - кюфтенцата.
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„Случайността е може би 
псевдонимът на Господ, 
когато не иска да се под-
писва“. Това казва преди 
десетилетия френският 

писател Анатол Франс, който е носител 
на Нобелова награда за литература през 
1921 г. В живота на хората често се случ-
ват съвпадения, които не просто са не-
обясними, а изглеждат дори невъзмож-
ни. И въпреки това те са факт. Това поне 
твърди испанският журналист Джозеп 
Гихаро, който е събрал в книга някол-
ко наистина невероятни случайности и 
научни теории, които се опитват да ги 
обяснят. Историите, според твърдени-
ето на автора, са максимално проуче-
ни и документирани. В книгата си „Не-
възможни съвпадения“ (Coincidencias 
imposibles, от испанското издателство 
Cupula) той припомня, че според голя-
ма част от съвременните физици всичко 
е започнало с Големия взрив, че всички 
сме част от всичко и че всичко продъл-
жава да бъде свързано с началния мо-
мент.

Ето част от (не)възможните съвпаде-
ния, описани от Гихаро в книгата му.

„Момичето 
от Петровка“

Когато Антъни Хопкинс приема да 
участва във филма „Момичето от Петро-
вка“ по едноименния роман на Джордж 
Файфър, той напразно се опитва да от-
крие екземпляр от книгата. След като 
обикаля най-големите книжарници в 
Лондон, актьорът, обезсърчен, се кач-
ва в метрото, за да се прибере у дома. 
На седалката до себе си намира оставе-
на книгата, която дълго време е търсил. 
Когато я разгръща, установява, че в по-
летата има бележки от самия автор. По-
късно Файфър му споделя, че дал книга-
та на режисьора, а той я загубил. Сякаш 
не Антони Хопкинс е търсил книгата, а 
тя него.

Случаите, в които нещо ни води да от-

крием определена информация, са тол-
кова много, че унгаро-британският фи-
лософ и писател Артур Кестлер дори 
създава термина „ангелът на библиоте-
ките“.

Случаят на 
Мейвис Джаксън

В „Невъзможни съвпадения“ се раз-
казва случаят на Мейвис Джаксън, коя-

то в продължение на двадесет години 
минава всеки ден пред внушителната 
катедрала в Гардън Гроув, Калифорния. 
Винаги си повтаря, че някой ден трябва 
да влезе. Една неделя действително го 
прави, а след края на службата споделя 
на седналото до нея момиче колко мно-
го й е харесало. Момичето от своя стра-
на й казва, че е дошло да търси биоло-
гичната си майка. Мейвис й отвръща, 

че чудесно я разбира, защото тя самата 
преди години била принудена от обсто-
ятелствата да остави дъщеря си за оси-
новяване.

Момичето забива поглед в нейния и я 
пита за рождената дата, оказала се ней-
ната. „Какъв вид сила е способна да съ-
бере майка и дъщеря при тези екстра-
вагантни обстоятелства?“, пита Джозеп 
Гихаро, цитиран от „Жената днес“. Той е 
съгласен с иначе все по-често отхвърля-
ното твърдение на Алберт Айнщайн, че 
„Господ не играе на зарове“, а че всичко 
във Вселената се подчинява на причина 
и ефект дори тогава, когато те далеч не 
са ясни.

Спасителят 
в морето

Често духовността се изявява като ва-
жен инструмент в значимите съвпаде-
ния. В пет часа една декемврийска су-
трин Джери Понсън, неговият приятел 
Мак Ансеспи и кучето му Буга пресичат 
залива на Ню Орлиънс, за да се доберат 
до любимото си място за лов на патици. 
Прогнозите за силна буря се сбъдват и 
голяма вълна буквално помита лодка-
та им. Двамата мъже остават да се дър-
жат за прът, който успяват да забият в ти-
нята. Мак изпада в хипотермия, а Буга е 
отнесен от течението. Джери отчаян си 
дава сметка, че дори да успее да преплу-
ва петте километра до брега и да потър-
си помощ, приятелят му няма да ожи-
вее. В този момент, без никога да е бил 

XИспански журналист е описал в книга няколко наистина впечатляващи истории на хора

(Не)Възможни съвпадения, 
написани от случайността

Авторът Джозеп Гихаро Книгата „Невъзможните съвпадения“ 

Снимки: Facebook

http://bg-voice.com/
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вярващ или да е стъпвал в църква, по-
глежда небето и казва: Господи, ако ме 
чуваш, моля те, дай ми втори шанс. Из-
прати ни един кораб.

Две минути по-късно вижда как един 
кръст пробива мъглата, оказва се мачта-
та на кораба, който ги спасява. На всич-
кото отгоре, малкият кораб се казва 
Second Chance (Втори шанс). Джери ре-
шава, че това далеч не е съвпадение, а 
чудо, смигване от Господ. На всичкото 
отгоре, когато стигат на брега, намират 
Буга жив и здрав. Оттогава Джери Пон-
сън е проповедник в църквата. „Вероят-
но ролята на синхроничностите е да ни 
върнат към линията на нашата съдба и 
към кардиналните точки от живота ни, 
през които трябва да минем, независи-
мо какви избори правим“, казва авторът 
на „Невъзможни съвпадения“.

Паралелни 
светове

На 4 януари 2010 г. на 93-годишна въз-
раст умира японският инженер Цуто-
ми Ямагучи. Той е единственият човек, 
признат от японското правителство за 
оцелял от избухването и на двете атом-
ни бомби. На 6 август 1945 г. Ямагучи се 
разхожда само на два километра от мяс-
тото, където пада бомбата в Хирошима. 
Науката е единодушна: напълно невъз-
можно е да остане жив човек в диаме-
тър от петнадесет километра. Но Яма-
гучи постъпва в болница само с леки 
изгаряния по лицето и ръцете и два дни 
след това е изписан. Връща се у дома в 
Нагасаки, за да види току-що родената 
си дъщеря. Когато на 9 август е пусната 
втората атомна бомба, той е на три ки-
лометра от епицентъра и отново ожи-
вява. Превръща се в „двоен хибакуша“, 
или безсмъртен, диаболичен герой. Той 

посвещава живота си на борбата против 
ядрените оръжия. За случилото се няма 
никакво научно приемливо обяснение. 
„Все едно се получава някаква засечка в 
„системата“ и за Цутоми Ямагучи тя ста-
ва невалидна, сякаш той живее в един 
паралелен свят“, казва Джозеп Гихаро.

Мистериозен 
ангел пазител

В книгата си Джозеп Гихаро разказва 
случай на „синхронична защита“, случи-
ла се на негова колежка – журналистка, 
Йоланда. Дълго време със съпруга й не-
успешно опитват да имат дете. При по-
редната бременност една вечер гинеко-
ложката й съобщава фаталната новина, 
че сърцето на зародиша е спряло и я из-
праща при хирург, който да изчисти мат-
ката. Докато Йоланда, съсипана, чака да 
подготвят хирургическата зала, в стаята 
влиза облечен в бяла лекарска престил-
ка мъж, когото тя взима за лекар. Той от-
ново я преглежда и й казва, че има вто-
ри зародиш, който вероятно е жив. С 
известна тържественост й казва: „Каже-
те го на лекарката“ и излиза. Гинеколож-
ката решава, че става въпрос за плод 
на фантазията й под ефекта на травма-
тичната новина. Успокоява я и се опит-
ва да я убеди да свикне със загубата на 
бебето. Йоланда не спира да й повтаря 
„Докторът така ми каза“, докато в един 
момент гинеколожката се вижда при-
нудена да й отвърне: „Тук няма никакъв 
друг дежурен доктор“. Все пак й правят 
нов преглед и действително откриват 
втори жив зародиш. Йоланда кръщава 
дъщеря си Анхела, на своя ангел пази-
тел. Мъжът в докторска престилка нико-
га повече не се появява. Според Гихаро 
за такива случаи не можем да очакваме 
научни доказателства. „За да влезем във 

вибрацията на ангелите, ни трябват сър-
це, вяра и безусловна любов“, казва той.

Синхро 
фаталност

Хърватският учител по музика Фране 
Селак успява да избегне смъртта седем 
пъти. През 1962 г. влакът, с който пътува 
за Дубровник, излиза от релсите и пада 
в реката. Той се спасява само с леки на-
ранявания. Дава си обещанието никога 
повече да не пътува с влак. Година след 
това е единственият оживял от самолет-
на катастрофа. След три години се спа-
сява и от катастрофа с автобус. През 
1970 г. катастрофира с автомобила си, 
но успява да се измъкне от него секунди 
преди той да избухне в пламъци. През 
следващите години попада в още две 
тежки катастрофи. През 2003 г. Селак пе-
чели близо един милион долара от на-
ционалната лотария.

„Съвпаденията не се подчиняват 
на познатите ни закони. Имаме 
усещането, че нещо свръхес-

тествено има контрол над всичко, кое-
то се случва. Някаква могъща сила, коя-
то още не можем да обясним“, споделя 
Гихаро. Той смята, че част от съвпаде-
нията можем да обясним с психологи-
ческо въздействие, друга с физически 
феномени, а има и такива, които не мо-
жем да обясним по никакъв начин. Той 
намира и трите за еднакво вълнува-
щи. „Няма как да не признаем, че син-
хроничностите ни изпращат сигнали. 
Посланието може да бъде разшифро-
вано единствено от човека, на когото 

се случва. Понякога за това трябва да 
минат много години. Хората с по-бо-
хемски живот са по-склонни към пре-
живяване на такива съвпадения. Пре-
поръчва се да се доверяваме повече 
на интуицията си, защото разумът чес-
то блокира възможността за интерпре-
тация. Също изглежда разумно да взе-
мем предвид сигналите, ако смятаме, 
че сме успели да ги разгадаем. В про-
тивен случай ще бъдем върнати отно-
во към ситуация, която е в синхрон с 
по-важните линии на нашата съдба. 
Ако пренебрегнем съвпаденията мно-
го пъти, това може да ни отведе и до 
фаталността“.

Посланието трябва 
да бъде разшифровано

Египетската актриса Зубайда Тервот и Дженифър Лоурънс

Преди 13 г. канадският фотограф 
Франсоа Брюнел започва про-
ект за търсене на анонимни 

двойници по света, които снима. Те 
нямат никакви роднински връзки, но 
чертите им са на практика идентични. 
Все повече известни вече „познават“ 
свои двойници от миналото. Сред 
тях са Никълъс Кейдж, Джон Травол-
та, Матю Макконахи, Алек Болдуин и 
Джордж Буш. Според Брюнел всички 
имаме по седем двойници някъде по 
света.

Фране СелакЦутоми Ямагучи

Снимкa: Youtube

Двойници от 
миналото

Антъни Хопкинс 
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Б
ългарската тенис звезда Гри-
гор Димитров поднови трени-
ровките от родното Хасково. 
Два дни след края на турнира 
„Адриа тур“ в Белград, в кой-

то участва, Гришо се завърна в Бълга-
рия. Тенисистът се прибра в Родината за 
пръв път от няколко месеца и от Хаско-
во продължава подготовка за следва-
щите надпревари.

Заедно с Димитров в България е и но-
вият му треньор Кристиан Гро, с когото 
работи от началото на годината.

Дни преди това Григор, заедно с дру-
ги от големите звезди в тениса, се за-
върнаха на корта след дългата пауза, по-
родена от коронавируса. Те участваха в 
първата надпревара от серията демон-
стративни турнири на Балканския полу-
остров.

Григор започна силно и в първия си 
мач победи Душан Лайович. После бъл-
гаринът загуби мачовете си срещу сръб-
ския талант Никола Милойевич и Доми-
ник Тийм, който триумфира в турнира.

Надпреварата в Белград беше орга-
низирана от водача в ранглистата Новак 
Джокович и събра някои от водещите 
тенисисти в света. Сред тях бяха Алек-
сандър Зверев, Филип Крайнович, Вик-
тор Троицки и др. Това бяха и едни от 

първите тенис мачове след пандемията 
от коронавируса COVID-19. Срещите се 
проведоха в два от три сета, в които се 
игра до четири гейма.

По време на турнира Димитров и 
Джокович показаха близки отношения. 
Преди него сърбинът нарече българина 
„най-брат“, като двамата дори се вклю-

чиха във футболен мач.
Гришо коментира турнира в същия 

стил. „Чувството е все едно сме се събра-
ли да играем приятели от блока. Това е 
едно от най-добрите усещания“, каза той 
преди жребия.

Българинът обясни, че се чувства поч-
ти като у дома си в Белград. „Всички зна-
ем как живеем в тази част на света.

Гордея се кой съм и откъде идвам
Същото важи и за Новак. Той е може 

би най-големият посланик на страната 
си, направил е толкова много за спорта 
и за тениса. Не му отне много време да 
ме убеди“, допълни българинът.

В последния си мач в Белград Дими-
тров отстъпи пред Доминик Тийм с 3:4 
(2), 3:4 (6).

Двамата тенисисти направиха много 
качествен мач и се забавляваха с изпъл-
ненията си. Нито един не успя да вземе 
преимущество, като малки грешки в тай-
брека от страна на Димитров донесоха 
успеха на австриеца.

Тийм и Димитров се срещнаха за шес-
ти път, като в официалните мачове по-
между им австриецът има две победи и 
три поражения.

Григор Димитров се прибра  
да тренира в родното Хасково

XТенисът се завърна на Балканите след пандемията

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Р
уските милиардери са по-мал-
ко от американските, но зато-
ва пък са по-богати от тях. Има 
и други съществени разлики. 
Ето кои са най-заможните рус-

наци според класация на сп."Форбс“, ци-
тирана от „Дойче веле“.

Фактът, че империята на Путин се раз-
личава съществено от други страни, си 
личи и по разпределението на богатства-
та. В Русия богатството винаги води и до 
политическа власт. Има и други разлики. 
Руските милиардери може и да са по-мал-
ко от американските на брой, но пък са 
по-богати от тях. В САЩ свръхбогатите са 
614, докато в Русия - само 99.

Милиардерите в Америка разполагат 
средно с по пет милиарда долара, дока-
то руснаците имат по близо 14 милиарда. 
Най-богатите в САЩ са спечелили парите 
си от иновации и благодарение покупа-
телната способност на населението. В Ру-
сия залагат на природните богатства и на 
добрите връзки с Кремъл. За разлика от 
други страни, в които милиардерите оби-
чайно са наследили капитали от предиш-
ното поколение, в Русия магнатите сами 
са натрупали богатството си.

По данни на списание „Форбс“ заради 
кризата с коронавируса състоянието на 
десетимата най-богати руснаци се е сви-
ло за една година с 27 милиарда долара. 
Но подобна „беда“ е сполетяла и остана-
лите богаташи - всеки втори от тях е обед-
нял в последната година. Ето кои са десе-
тимата най-богати руснаци:

Роман Абрамович
Той е на десето място със състояние от 

11.3 милиарда долара, а в световен ма-
щаб е на 113-та позиция сред най-бога-
тите хора. Имуществото му е натрупано 
благодарение на дяловото му участие в 
стоманодобивния гигант „Евраз“ и в „Нор-
никел“ - водещият световен производи-
тел на никел и паладий. След като през 
2018 година неговата британска инвес-
титорска виза не бе удължена, собстве-
никът на „Челси“ си взе израелско граж-
данство.

Андрей Мелниченко
48-годишният Мелниченко е най-мла-

дият сред десетимата най-богати русна-
ци, той е на деветата позиция. Започва 
кариерата си през 90-те години с верига 
обменни бюра, а днес притежава мажори-
тарни пакети в международната компа-
ния за производство на торове „Еврохим“ 
и в третата по големина руска въгледо-
бивна компания „СУЕК". Състоянието му 
възлиза на 12.5 милиарда долара.

Михаил Фридман
Той е роден през 1964 година в Украй-

на, подобно на Абрамович има израел-
ско гражданство и живее през по-голяма-
та част от времето във Великобритания. 
Той е основател на „Алфа-Банк“ - най-го-
лямата частна банка в Русия по данни на 
„Форбс". В Русия той е на осмо място сред 
най-богатите, а в световен мащаб е на 86-

то с 13 милиарда долара.

Алишер Усманов
Неговото състояние в рамките на една 

година е нараснало с 800 милиона и е дос-
тигнало 13.4 милиарда долара. Той пола-
га основите на богатството си по съветско 
време с производството на найлонови 
торбички, които тогава са рядкост в стра-
ната. Днес Усманов, на седмо място по бо-
гатство в Русия, притежава дялове от сто-
манодобивния гигант „Металинвест“, има 
и различни други дялови участия, вклю-
чително във Фейсбук и китайската компа-
ния за електроника „Сяоми“.

Генадий Тимченко
Според данните на „Форбс“ Тимчен-

ко е един от най-могъщите хора в Русия 
и поддържа близки отношения с прези-
дента Путин. За една година той е загубил 
към една трета от богатството си - покрай 
срива в курса на акциите на неговия га-
зов концерн „Новатек". Така състоянието 
му сега възлиза на 14.4 милиарда долара, 
което му осигурява шестото място в кла-
сацията.

Вагит Алекперов
Във времената на СССР той е една от 

най-важните фигури в нефтената и газо-
вата индустрия, след което продължа-
ва кариерата си, основавайки концерна 
„Лукойл". Акционерното дружество, от 
което Алекперов притежава почти една 
четвърт, е на трето място (по данни на 

„Форбс") сред най-големите руски пред-
приятия - след държавните концерни 
„Сбербанк“ и „Роснефт". Със своите 15.2 
милиарда долара Алекперов е на пето 
място в Русия и на 65-то място в света.

Алексей Мордашов
Според „Форбс“ състоянието на 

Алексей Мордашов е 16.8 милиарда дола-
ра, които му осигуряват 54-то място в све-
та и четвърто в Русия. Той е мажоритарен 
собственик и председател на съвета на 
директорите на металургичния концерн 
„Северстал“ и на компанията за добив на 
злато „Нордголд". През 2007-а Мордашов 
придоби три процента от германския ту-
ристически концерн ТУИ, днес 25 про-
цента от акциите на дружеството са соб-
ственост на семейството.

Леонид Михелсон
През 2019 г. „Форбс“ определя Михел-

сон за най-богатия човек в Русия, сега той 
е „едва“ на трето място. Причината и при 
него е сривът на акциите на газовия ги-
гант „Новатек“ - състоянието му намалява 
с почти седем милиарда до 17.7 милиар-
да долара.

Владимир Лисин
И на него вече му се е случвало да ог-

лавява класацията на най-богатите русна-
ци, а тази година за малко се разминава с 
водещата позиция. Непосредствено пре-
ди съставянето на класацията обаче ак-
циите на неговия Новолипецки металур-
гичен комбинат спадат заради кризата с 
коронавируса с почти 30 процента. Лисин 
губи 3.2 милиарда долара и остава с 18.1 
милиарда на 45-то място в света и на вто-
ро в Русия.

Владимир Потанин
Той е най-богатият руснак в актуална-

та класация - със състояние от 19.7 ми-
лиарда долара. Плюсът в имуществото 
му се дължи най-вече на дивидентите от 
металодобивната компания „Норникел“ 
- към 1.6 милиарда долара. По данни на 
„Форбс“ Потанин има и дялове от фарма-
цевтичния концерн „Петровакс Фарм“.

Милиардерите в Русия: По-малко 
от тези в САЩ, но по-богати
XЕто кои са най-богатите руснаци и какъв е бизнесът им според „Форбс“

Владимир Потанин Владимир Лисин Алишер Усманов Михаил Фридман Андрей Мелниченко Роман Абрамович 
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Актрисата Сандра Бълок, коя-
то излиза с Брайън Рандъл 
от 2015 г., най-сетне се реши 

да сключи брак. Тя е искала да под-
пишат само двамата, но в крайна 
сметка двойката поканила само 
най-близките си.

55-годишната звезда и с една го-
дина по-малкият й приятел все пак 
са почерпили за повода, като на-
правили парти в имението им в Ка-
лифорния. Техни шафери са били 
децата на актрисата – 9-годишни-

ят Луис държал халките, а по-мал-
ката му сестричка носела букета на 
майка си.

По-рано актрисата бе омъжена 
за Джеси Джеймс. Бракът й с тв во-
дещия обаче не трая дълго и след 
5 години двамата се разведоха. Ос-
новна причина за това бяха него-
вите изневери.

В момента Сандра отглежда де-
цата си, които са осиновени, заед-
но с Брайън Рандъл, който ги обо-
жава.

Брад Пит и Дженифър 
Анистън с тайна дъщеря

Британският певец Роби Уилямс 
успял да пръсне за един ден 1 ми-
лион паунда за закупуването на 

автомобили. И това при положение, че 
не умее да шофира.

Четиридесет и шест годишният поп 
изпълнител решил да се обзаведе със 
свой автопарк, след като на младини 
страхотно завиждал на Елтън Джон и 
на неговата колекция от скъпи возила.

„Къщата на Елтън беше страхотна, 
спомня си Уилямс, имаше по четири 
коли във всеки гараж с марки Ферари 
и Астън-Мартин. Това ми направи стра-
хотно впечатление като тийнейджър и 
като се замогнах, реших да тръгна по 
неговите стъпки!“, споделя звездата.

Роби си поръчал пет страхотни боли-
да, които пристигнали всички по едно 
и също време. „Беше голяма глупост от 
моя страна, след като дори не прите-
жавам шофьорска книжка“, признава 
певецът и допълва: „След това ги про-
дадох всичките!“

Дизайнери създадоха яке, „устойчиво на бо-
лести“, изработено от над 11 км медни ниш-
ки, което е и напълно водоустойчиво. Супер 

дрехата е проектирана да убива бактерии и виру-
си като този, който причинява COVID-19.

Това е първото доказателство за ползата от ме-
дта в създаването на дрехи от жизненоважно зна-
чение. Въпреки че може да изглежда, че идва от 
друга планета, то е проектирано да се носи като 
нормално яке.

Медната материя и защитите, които предлага, 
обаче не са евтини. Привидно вълшебните свой-
ства произлизат от факта, че медта е „биостати-
чен“ метал, който е в състояние да убие бактерии 
и всякакви вируси, които влизат в контакт с него, 
твърдят производителите.

Те добавят, че медната прежда или конец съста-
влява 65% от материала, използван в „устойчиво-
то на болести“ яке.

Елизабет е малко и крехко момиче, но външ-
ният й вид лесно може да ви подведе - като 
картина на големите майстори. „Рисувам 

още от двегодишна“, споделя Елизабет, а картини-
те й могат да ви изумят. Защото са живи.

Елизабет сама подготвя декорите за нейните 
инсталации, като за площадка за декорите си из-
ползва гаража на баща си.

Вдъхновена от картини на класически автори, 
Елизабет рисува фона, след което идва и моделът 
й. Тя трябва да рисува и върху него, за да може 
той да се слее с декора.

Елизабет е от руски произход, но семейството й 
живее в Лос Анджелис.

Момичето споделя, че черпи вдъхновение от 
френските импресионисти и към момента меди-
ите отвъд Океана често я наричат „дете-чудо“ на 
визуалните изкуства.

Създадоха яке,  
което убива COVID-19

Дете чудо рисува  
живи картини

Роби Уилямс пръснал 1 млн.  
за коли само за ден

Булка на 55:  
Сандра Бълок  
се омъжила тайно

Брад Пит и Дженифър Анистън 
бяха една от най-обичаните 
двойки в Холивуд. В звездни-

те среди се говори, че двамата имат 
дъщеря, която пазят от светлината 
на прожекторите. Момичето се каз-
ва Сидни и е племенничка на Пит. 
Тази година е завършила престижен 
американски колеж. Като подарък 
Брад е изпратил ключовете от къ-
щата си в Санта Барбара и я предос-
тавил за ползване на Сидни.

Джен и Брад са приемали Сидни 
като своя дъщеря, тъй като двама-
та никога не успяват да имат деца. 
Те дори имат нейна снимка, която 
са сложили в рамка. Актьорите са се 
надявали и да имат малко момичен-
це, което да си играе със Сидни.

Все пак до общо дете не се стига, 
а през 2018 г. Анистън сподели, че 
майчинството сериозно я плаши.
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Дейвид Бекъм сменя попри-
щето. След като прекара дос-
та време изолиран в имени-

ето си Котсуолд, футболистът е 
решил да се захване с нещо съв-
сем различно – да влезе в телеви-
зионната индустрия. Съпругът на 
Виктория Бекъм ще показва кули-
нарните си умения в свое собстве-
но шоу.

Далеч от градския шум, Дейвид 
често готви за съпругата и децата. 
Сега, когато има повече свобод-
но време, той е решил да разка-
же за любимите си ястия от голе-
мия екран. За осъществяването на 
проекта ще му помогне екипът на 
частното Studio 99.

За да не се изложи като кулинар, 
Бекъм взима уроци от един от най-
добрите готвачи – Гордън Рамзи.

Кулинарното шоу е част от пла-
новете на звездното семейство за 
получаване на повече приходи. По 

време на пандемията бизнесът на 
Виктория и Дейвид претърпя дос-
та загуби.

Въпреки слуховете, че отно-
во са заедно, Саня Борисова 
и Ники Илиев вече са прос-

то приятели. Това обяви актрисата, 
като уточни, че двамата вече са офи-
циално разведени. 

„Отпреди два дни официално сме 
разведени“, обясни тя и изтъкна, че 
отношенията между тях са приклю-
чили още преди 2 години, но чак 
сега са решили да се разведат.

Актрисата добави, че отлагала 
делото, но то вече е приключило и 
трябва да приеме, че те вече не са 
семейство.

В началото на социалната изола-
ция мнозина сметнаха, че Саня и 
Ники са се събрали, след като видя-
ха, че тя разхожда кучето му, но се 
оказа, че двамата си споделят гри-
жите, но животното живее при него.

Актрисата ще продължава да се 
снима в киното, но смята и да създа-
де своя линия дрехи.

Дейвид Бекъм сменя попри

Дейвид Бекъм прави  
кулинарно шоу

Изследователи, изучаващи най-голямата зе-
лена костенурка в света на остров Рейн в 
далечния Куинсланд, са заснели отвисоко 

изумителни кадри от масово гнездене. На остров 
Рейн е най-голямата колония на зелени морски 
костенурки в света.

Картината от въздуха показва около 64 000 кос-
тенурки, които търсят място за снасяне на яйцата 
си в близост до Големия бариерен риф.

Изследователите са категорични, че дроновете 
им позволяват да изследват популацията по-вни-
мателно в сравнение с предишния метод за про-
учвания. При него гърбовете на костенурките се 
боядисват със спрей, докато те почиват на плажа.

„Опитът за точното броене на хиляди боядиса-
ни и небоядисани костенурки от малка лодка в 
бурно време беше трудно“, казва Андрю Дънстан 
от департамента по околна среда и наука в Куин-
сланд.

Хиляди костенурки ще гнездят 
до Големия бариерен риф

добрите готвачи – Гордън Рамзи. получаване на повече приходи. По та загуби.

Хайди Клум призна, че иска 
пето дете
Хайди Клум доста изненада феновете 

си. Тя се трогна от появата на сцената 
на малкия син на един от участниците 

в конкурса „America's Got Talent“ и искрено 
възкликна: „Като че ли искам още едно.“

Заедно с бившия си съпруг – музиканта 
Сийл, 47-годишният модел възпитава чети-
ри деца, като най-голямото е от бизнесмена 
Флавио Бриаторе.

Сега обаче Хайди е съпруга на младия 
30-годишен китарист на група „Tokio Hotel“ 
Том Каулиц, който все още няма деца. Двама-
та са съпрузи от 2019 г.

По-рано Клум опроверга слухове за бре-
менността си, след като се появи на снимка 
в социалните мрежи, която бе уловила за-
бавен момент на модела със съпруга й и не-
говия брат с издути кореми. Тогава Хайди 
спомена, че просто добре си е похапнала и 
фотосът е шега. Изпълнителката, която вече няколко годи-

ни стои настрана от музикалната сцена, 
шокира феновете си в социалните мрежи. 

Тя е във връзка с рапъра Playboi Carti и очевид-
но двойката се радва на първото си дете. Бебето 
е момче, а Азалия заяви, че е чакала точния мо-
мент, за да сподели новината.

Тя добави, че иска да запази личното простран-
ство на детето, но не иска да го крие и да изглеж-
да така, сякаш се срамува от него.

През декември 2019 г. се появиха слухове, че 
Азалия и Playboi очакват бебе, но звездите не 
потвърдиха. Изпълнителката обаче публикува 
снимка по бански, с която накара феновете си да 
помислят, че бременност няма. Иги и приятелят й 
се запознават през 2018 г. и се заговори, че са се 
сгодили през юли на 2019-а.

Иги Азалия потвърди: 
Имам син

Саня Борисова:  
С Ники се разведохме
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Преходите в Лувъра, който ще поднови ра-
бота на 6 юли, ще бъдат обозначени със 
стрелки, като посетителите няма да могат 

да се връщат назад, за да се избегне срещането 
на потоците от придвижващи се, обяви управата 
на най-прочутия музей в света.

В Галерията на Аполон и в залата с Джоконда-
та ще има влизане и излизане от различни места. 
Гардеробите ще останат затворени, а отдаваните 
под наем инвалидни колички ще бъдат дезинфек-
цирани след всяка употреба.

Влизането ще е през входа при Пирамидата. 
Там ще се дезинфекцират ръцете с гел. Опашки-
те ще са няколко в зависимост от часа за визита, 
който посетителите са резервирали онлайн. Ре-
зервациите за часа на посещение се правят на 
сайта на Лувъра. Предварителната резервация за 
визита е задължителна.

Стотици безстопанствени петли и кокошки 
тероризират обитателите на предградие на 
Окланд и привличат пълчища от огромни 

плъхове заради храната, която хора им оставят.

Още преди карантината да блокира живота в 
Титиранги, местните се бореха с около 250 без-
стопанствени птици. Ситуацията се влошава, след 
като става ясно, че пернатите вредят на корените 
на застрашеното дърво каури.

Преди карантината специалисти успяват да 
преместят 248 от птиците, но популацията им 
драстично се е увеличила.

Проблемът възниква още през 2008 г., когато 
жител на предградието пуска на свобода две ко-
кошки, които си бил купил за отглеждане.

Освен заплахата за застрашения вид дърво и 
напастта от гризачи, хората се оплакват от посто-
янния шум от птиците и замърсяването на улици-
те. Има обаче и местни, които се наслаждават на 
събуждането с кукуригане.

Лувърът отваря врати 
на 6 юли

Петли и кокошки тероризират 
жители на Окланд

Йоанна и Мартин Гяуров 
празнуват годишнина

Актрисата Елизабет Хърли, 
която на 10 юни навърши 55 
г., отбеляза рождения си ден 

с няколко провокативни снимки, с 
които рекламира и новата си линия 
бански костюми. Както повечето й 
фенове знаят, звездата спазва строг 
хранителен режим и прекарва дос-
та време във фитнеса, за да поддър-
жа перфектна форма. Напълно спо-
койно можем да кажем, че всичките 
й усилия се увенчават с успех.

Публикацията, която обра точки-
те обаче, беше направена ден пре-
ди рождения ден на Хърли. Тогава 
тя сподели с феновете си няколко 
снимки от плажа, с което промоти-
ра и новата си линия бански за ля-
тото. Актрисата показва завидните 
си форми, позирайки с леопардов 
тоалет и красиво парео. Снимката 
веднага събра хиляди харесвания и 
множество коментари от фенове и 
приятели на звездата.

Елизабет Хърли: На 55 и  
по бански

Годишнина от първата си среща праз-
нуват Йоанна и Мартин, който е внук 
на оперния певец Николай Гяуров. 

Те станаха родители през 2016 г. Тогава 
се роди синът им Филип. Двамата актьо-
ри се сгодиха през юли миналата годи-
на, като малко по-късно сключиха брак 
в Гърция.

„Много морета преплувахме, много 
бури издържахме и с всичко се справи-
хме добре. Мисля, че е време да полетим 
малко, а, Мартин Гяуров?“, пише актриса-
та в Инстаграм.

„И още много по толкова с любов, 
обич, щастие и хармония във всяка ми-
нута!“, им пожела техен приятел.

По време на социалната изолация Йо-
анна бе част от българските творци, кои-
то настояваха за отваряне на театрите. 
Сега тя отново може да започне работа.

Валъри Кауфман е младото 
гадже на Джаред Лето

Джаред Лето е от актьорите, които не 
обичат да говорят за личния си жи-
вот. Все пак вече стана ясно, че звез-

дата си има постоянна партньорка.
48-годишният Лето излиза с 26-годиш-

ния модел Валъри Кауфман. Любовта меж-
ду двамата не е изгряла изведнъж, а всъщ-
ност те са били дълго време приятели. За 
връзката им се заговори,след като бяха за-
белязани да почиват заедно преди дни в 
Малибу.

Красавицата е от руски произход, светът 
на модата я е вълнувал още от детството й.

Не е сигурно откога точно Валъри е с 
Джаред, тъй като двамата са били забеляз-
вани да пазаруват заедно още през 2015 г. 
в Ню Йорк. Били са засичани и да похапват 
в ресторант.

Актьорът вече е запознал половинката 
си с майка му Констънс.
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Гърбатият кит се е оказал женски екземпляр 
с дължина 10 м и тегло 17 т на възраст меж-
ду 2-3 години.

Трупът на животното, чиито скокове във вода-
та очароваха стотици любопитни в Монреал през 
последните дни, беше намерен в река Сен-Лоран 
и изваден на брега на 90 километра източно от 
града.

„Не знаем какво се е случило. Доколкото ни 
беше известно, животното беше в добро здраве 
и нямаше проблеми с хронични заболявания. До-
пускаме, че смъртта е настъпила вследствие на 
сблъсък с кораб“, казва биологът Робер Мишо от 
Квебекската спешна служба за морски бозайни-
ци.

Появата на гърбатия кит край Монреал беше 
рядкост, тъй като водите край мегаполиса в про-
винция Квебек са сладководни и градът отстои на 
стотици километри от естествената обител на ги-
гантското морско създание.

Гърбат кит загина при 
сблъсък с кораб

Дизайнерът Филип Плейн обсипа гаджето си 
с рози. Поводът за неговата изненада е рож-
дения ден на Лучия Бартоли.

„Честит рожден ден на моята единствена... Тол-
кова съм щастлив, че те намерих и ти желая всич-
ки твои мечти да се сбъднат. Обичам те повече, 
отколкото думите могат да опишат любовта“, на-
писа известният дизайнер в Instagram и сподели 
няколко кадъра от рождения ден на Лучия. На тях 
двамата са сред комплекс, осеян с палми и цветя. 

Тя позира до него с огромен букет от розово-бе-
ли рози в ръце.

Откакто са заедно, дизайнерът не спира да гле-
зи красавицата. В друга своя публикация той по-
казва как започва денят им – със закуска с бру-
скети и пресни плодове. А заради рождения ден 
на масата им има изстудено шампанско и десерт.

Все по-близки стават Бен 
Афлек и Ана де Армас. 
47-годишният режисьор 

и актьор запозна 32-годишната 
си половинка със своите деца от 
брака му с Дженифър Гарнър и 
те вече я обожават.

Стана ясно, че новата звезд-
на двойка е решила да избяга 
от Лос Анджелис в неизвестна 
засега посока, като са взели със 
себе си и две от децата – 14-го-
дишната Вайълет и 8-годишния 
Самюъл.

11-годишната Серафина не е 
била забелязана на фотосите на 
папараците. Звездите се отпра-
вили към летището в Лос Андже-
лис, където отпътували с частен 
самолет. Заедно с тях бил и оча-
рователният питомец на Ана. 
Както се вижда от количеството 
багаж, което са взели със себе 
си, двойката явно отива за про-
дължителен период на почивка.

Няма шега: Антония Петрова 
прави компоти
Антония Петрова-Батинкова 

изостави лукса и започна с 
подготовката на зимнината - 

затвори първите си буркани. Тя успя 
да приготви първите си компоти от 
ягоди.

„Приятели, знам че ще шокирам 
всички с тази „мегановина“, но с най-
голямо удоволствие искам да се из-
фукам с първите компоти на семей-
ство Батинкови! Със съпруга ми 
приготвихме за първи път в живота 
си компот, при това ягодов...“, написа 
тя във Facebook и побърза да споде-
ли снимки.

Мис България 2009 уточнява, че 
е използвала домашни ягоди. Тя се 
надява, че трудът й няма да е напра-
зен, защото всичко, което прави, е „с 
много любов и позитивизъм“.

В последно време Антония Батин-
кова и съпругът й Ивайло често пъ-
туват, като споделят снимки от се-
мейните си почивки.

Лизо има какво да каже на хората, които критикуват 
тялото й в социалните мрежи. Във видео изпълни-
телката отговори на всички, които я обиждат зара-

ди телосложението й. През последните години рапърка-
та тренира усилено, за да влезе във форма, но въпреки 
това все още получава критики от случайни хора.

Тя заяви, че тренира само заради себе си, а не да задо-
воли желанията на другите.

Рапърката е сигурна, че всеки трябва да гледа себе 
си, а не да критикува хора, които дори не познава. Това 
важи не само за звездите, но и за всеки човек, който 
страда от наднормено тегло. Носителката на „Грами“ от-
беляза, че здравето не се определя само от физиката на 
човек, а и от това, което не се вижда. „Затова всички вие 
трябва да изчистите душата си“, завърши тя.

Бен Афлек и Ана на почивка 
след карантината

Филип Плейн обсипа 
любимата си Лучия с рози

Рапърката Лизо: 
Красива съм
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В
секи обича пътешествията до 
далечни и екзотични места, 
където погледът може да пре-
пуска между величествени 
дворци и уникални пейзажи. 

Ако искате да изживеете една истинска 
розова магия, изберете индийския град 
Джайпур. Той е построен през 1727 г. и се 
намира близо до столицата на страната и 
до Тадж Махал в Агра. Градът има много 
какво да предложи – мистични храмове 
и шумни пазари, убежища за слонове и 
исторически забележителности.

Името си уникалното селище получа-
ва, както се досещате, заради розовия 
цвят, който присъства във всяка сгра-
да. Идеята за подобна „украса“ била на 
махараджата Савай Джай Сингх II. През 
1876 г. той искал да впечатли тръгналия 
на обиколка из Индия британски престо-
лонаследник Алберт, като по този начин 
индийският владетел се надявал, че дър-
жавата му ще засили връзките си с бри-
танската аристокрация.

Джайпур е бил

център на търговията 
в Южна Азия

векове наред. Търговци на рисувани 
кукли, хималайска каменна сол, кашми-
рена вълна, скъпоценни камъни, кили-
ми, тютюн – всичко това се събира и сега 
на едно място на пазарите в центъра на 
града.

Има отделни пазари за живи животни, 
за бижута, платове, чанти и какви ли не 
дрънкулки, а една цяла улица е посвете-
на само на храната.

Докато владетелят бил зает да прео-
бразява града, съпругата му пък се зае-
ла с приемането на декрет през 1877 г., 

който забранява използването на друг 
цвят освен розовия при боядисването 
на сградите.

Няма по-знакова сграда в града от 
Хава Махал - Дворецът на ветровете. Из-
дигаща се над пазарите в старата част на 
града със своя яркорозов цвят, тя е по-
строена през 1799 г. Владетелят пожелал 
да бъде

изградена с 953 малки 
прозорчета

всеки от които разположен в панел, по-
добен на пчелна пита. През горещите 
летни месеци жените в харема му може-
ли необезпокоявано да виждат какво се 
случва навън, без да има опасност някой 
минувач да ги види.

За мнозина пък основната атракция в 
Джайпур е Кехлибарената крепост, над-
виснала над малкото село Амер на се-
вер. Тя се намира на върха на зъберите 
на планинската верига Аравали от над 
1000 години.

Известен повече като Храма на май-
муните, Галвар Бадх е скрит в планини-
те в източната част на Джайпур. Дължи 
името си на армията от немирни макаци, 
които пазят на входа. Ако успеете да ми-
нете покрай тях, ще откриете

редица свещени 
водни басейни

Те са с естествен произход и привли-
чат хиляди индуисти всяка година.

На север от града, между историче-
ския град Амбър и Джайпур, е езерото 
Ман Сагар, където се намира и една от 
най-забележителните постройки - дво-
рецът Джал Махал, което в превод оз-
начава „Воден дворец“. Наименованието 
му идва от това, че е разположен насред 
самото езеро. Дворецът впечатлява със 
сложната си архитектура. Материалът, 
използван при строителството му, е чер-
вен пясъчник и е издигнат преди около 
две столетия. Предназначението на во-
дния палат е за лятна резиденция на то-
гавашния владетел и като място за удо-
волствия.

Розовият град - мистични 
храмове и шумни пазари
XВ град Джайпур в Индия ще откриете убежища на слонове и много история

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Тук е най-голямата обсерватория в света

Обсерваторията в Джайпур се счита за най-голямата в света, какъвто е и слънчевият часовник в двора й. 
Всичко е направено от камък, но е точно като последен модел часовник.

Дворецът Джал Махал в превод означава „Воден дворец“.Розовият град

В Кехлибарената крепост няма стълби.Дворецът на ветровете има 953 прозореца
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