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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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Още по-бавна обработка на петициите –
USCIS съкращава служители

Кошмар от травми: 
Говори племенницата 
на Тръмп

» на 25

Отлагат
фестивала 
Верея » на 21

Българче - №1 в 
математическата 
лига на САЩ» на 14 - 15

Бизнесите в САЩ 
буксуват, някои от 
помощите спират

» на 27

» на 13

» на 16

XВсе още може да се приберете до България, 
но задължителната карантина остава

 От 1 юли:  ЕС няма да пуска жители на 
САЩ, независимо от гражданството

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Е, Америка със сигурност е номер 
едно. По брой заразени и починали от 
коронавирус. И в списъка, който забра-
нява влизането в Европейския съюз. До-
налд Тръмп започна президентстването 
си с обещание за стена и ограничения за 
пътуването за чужденци и изглежда, че 
ще го приключи с такава забрана, но за 
американците. 

Действията на Европа и растящият 
брой на заразени и починали в САЩ е 
директен резултат на липсата на обща и 
адекватна федерална стратегия за борба 
с коронавируса. А това е задължение на 
президента и Белия дом.

Числата са скандални от последните 
дни.

Според главния вирусолог на САЩ д-р 
Антъни Фаучи от 40 000 нови случая на 
зараза с коронавируса за ден САЩ мо-
гат да преминат на 100 000 нови случая 
дневно, ако няма нова намеса за възпи-
ране на пандемията."Няма да се изнена-
дам, ако достигнем 100 000 случая на ден, 
ако не преобърнем тенденцията. Много 
съм обезпокоен, защото нещата могат да 
се влошат", посочи той.

"Вървим в погрешна посока. Ясно е, че 
изобщо не контролираме нещата точно 
сега", допълни Фаучи.

Но според вицепрезидента Майк Пенс, 
който оглавява щаба срещу коронавиру-
са в Белия дом, нещата се подобряват за-
ради “общата държавна политика”. Това 
обаче няма нищо общо с истината.

Ето и няколко числа за сравнение. Като 
население Европейският съюз е почти 
колкото САЩ. В момента там има сред-
но по 5 хиляди случая на ден - 8 пъти по-
малко от САЩ. Дори и в пика - през март - 
в ЕС са регистрирани най-много по около 
30 хиляди случаи на ден.

Доналд Тръмп и неговата администра-
ция оставиха всеки щат да се спасява по 
единично. Ситуацията е толкова критич-
на, че североизточните щати, които бяха 
ударени най-силно от вируса, сега поста-
вят ограничения за идващите от другите 

части на страната - почти половината на-
селение на САЩ трябва да се подложи на 
14-дневна карантина, когато отива в Ню 
Йорк, Кънектикът и Ню Джърси. 17 други 
щати спират отварянето си и разхлабва-
нето на мерките след увеличение на за-
разата. 

Ситуацията е най-зле в щати, упра-
влявани от републикански губернатори, 
които изпълниха искането на Тръмп за 
бързо отваряне на икономиката вместо 
изпълняване на нужните мерки.

Четири щата представляват половина-
та от новите случаи на зараза, а именно 
Калифорния, Тексас, Флорида, Джорджия 
и Аризона.

Според д-р Фаучи увеличението на 
случаите на зараза се подхранвало в го-
ляма степен от хора, игнориращи прави-
лата за спазване на социална дистанция 
и за носене на маски. 

Носенето на маски всъщност се пре-
върна в политически символ. Мнозина от 
поддръжниците на президента го виждат 
като акт на отнета свобода, въпреки че 
главният здравен инспектор от админи-
страцията на Тръмп моли хората да носят 
тези маски и убеждава, че това всъщност 
дава свобода на американците. Самият 
президент никога не е слагал маска на 
публично място и когато препоръката 
беше оповестена, той заяви, че носене-
то е доброволно и той не би си сложил 
маска.

Най-важното задължение на всеки 
американски президент е да осигури си-
гурността на народа си. Тръмп очевидно 
не просто не се справя с това, а отказва 
да изпълни основното си задължение, 
бягайки от трудната задача и отхвърляй-
ки отговорността си. Затова избиратели-
те трябва да му я потърсят през ноември.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Тръмп се проваля в 
основното си задължение – 
да защити народа си
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20
-годишен младеж 
беше арестуван за 
подготвяне на теро-
ристичен акт в Бур-
гас. Той се казва Мо-

хамед Ахмед Аблудкадер и е учил в 
Спортното училище „Юрий Гагарин“ в 
града.

Освен него са задържани още 14 
души, които се разпитват като свидете-
ли. Те са приятели на Мохамед от жк „Ме-
ден рудник“, където е живеела майка му, 
и от спортните среди на Бургас.

Мохамед е тренирал борба, бил та-
лантлив и перспективен кадър, но след 
абитуриентския си бал заминал за Си-
рия, където живее баща му, разказа 
„Флагман“. Баща му бил високопоставе-
на фигура в сирийска армия.

Според българското разузнаване Мо-
хамед бил вербуван да извърши атен-
тат в България. След като се е прибрал, 
е следен и записван.

Младежът бе разпитан в областното 
управление на МВР в Бургас и му бе пов-
дигнато обвинение по чл.108 от НК – за 
тероризъм.

Адвокатът му Веселина Василева 
обясни, че

клиентът й е шокиран
„Това е момче като всяко друго на тази 

възраст – има приятели, излиза по дис-
котеки, не е терорист. Той е силно при-

теснен“, сподели тя. Мохамед признал, 
че е ходил в Сирия, но споделил, че ни-
кога не се е замесвал с нещо незакон-
но. „Съмнява се, че го набеждават зара-
ди снимка отпреди 5 години с автомат в 
Сирия“, каза адвокат Веселина Василева.

Става въпрос за тероризъм. Това обяс-
ни главният прокурор Иван Гешев след 

питане на репортер за акцията в Бургас 
днес.

За ареста говори пред медиите и глав-
ният прокурор Иван Гешев, но без да 
даде подробности.

„Единственото, което мога да кажа, е, 
че информация ще бъде дадена от Спе-
циализираната прокуратура. И става въ-

прос за дело по глава 1 от Наказател-
ния кодекс, касаещо тероризъм. Това 
е чувствителна тема, така че колегите 
от Специализираната прокуратура ще 
преценят каква, доколко и дали ще уве-
домят българските граждани чрез вас, 
медиите, за конкретния случай“, каза 
главният прокурор.

Той обясни, че каквото може да бъде 
съобщено, без да се попречи на раз-
следването, ще бъде направено.

На въпрос от колко време се работи 
по този казус, той отговори: „Не съм за-
познат със случая“.

Арестуваха 20-годишен за подготвяне 
на терористичен акт в Бургас

XМладежът смята, че е набеден, адвокатката му твърди, че е в шок

Веселина Василева

Снимки: Флагман

https://www.saintjohncapital.com/
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О
бвиненият в тероризъм Мо-
хамед Аблудкадер живее от 
2019 година в Сирия, а про-
филът му във Facebook изо-
билства от снимки с военна 

униформа, автомати и танкове.
Снимките са отпреди няколко месеца, 

последната е от 17 април, когато пред 
мощен джип той държи автомат в ръка. 
Малко преди това се е снимал на фона 
на военна машина, тип Б.Т.Р., пише „Фла-
гман“.

Подозренията на българското разуз-
наване са, че баща му бил високопос-
тавена фигура в сирийска армия. Не се 
уточнява коя – дали националната или 
алтернативна паравоенна организация, 
която е завзела някой от районите на 
страната.

Според източници на изданието ба-
щата имал огромно влияние върху мом-
чето и винаги когато ходил в Сирия, се 
връщал коренно различен, с промени 
възгледи и философия за живот. Преди 
пет години той прекарал няколко месе-
ца под опеката на баща си, прибрал се и 
всички видели промяната. Сега отново 
изглеждал по друг начин, разказват не-
гови близки.

Според разузнаването Мохамед е сле-
ден известно време и заради това с него 

в ареста се оказаха още 14 лица. На този 
етап те са разпитвани като свидетели, но 
не е изключено някои от тях

да бъдат привлечени 
за обвиняеми

Мохамед е тренирал борба в клуб 
„Бургас“ и е неколкократен държавен 
шампион. Той е бил перспективен кадър, 
който обаче спрял да спортува, защото 
заминал при баща си в Сирия, разказа 
бургаският сайт „Флагман“. Треньорът на 
момчето Николай Дичев бе шокиран от 
новината за ареста на Мохамед.

Той обясни, че от година не е комуни-
кирал с Мохамед и дори не знаел, че е 
в България. „Разбрах за ареста на Мо-
хамед преди час, шокиран съм. Позна-
вам това дете - много добро и възпита-
но. Взех го от 6-ти клас в спортното и 
никога не сме имали проблеми с него“, 
разказа пред наш репортер бургаският 
треньор.

Бащата на Мохамед живее в Сирия, но 
често пътувал до Турция, където ходел 
и синът, разкриха осведомени пред „24 
часа“. Дори в момента арестуваният бо-
рец бил под карантина, тъй като наскоро 
се върнал от чужбина.

Обвиненият Мохамед – на снимки 
с автомати и военна униформа

XМладежът е неколкократен държавен шампион на България по борба

https://www.facebook.com/nasko17
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Н
ещо нормално е било 
представено като престъп-
но. Това е направила про-
куратурата, повдигайки об-
винение срещу съиздателя 

на „Капитал“ и „Дневник“ Иво Прокопи-
ев. Обобщението е на съдия Вилислава 
Ангелова от Специализирания наказа-
телен съд, която в неделя оправда биз-
несмена, описвайки обвинението му по 
следния начин: „съвкупност от правно 
регламентирани деяния, обявени за 
противоправни.“

Делото беше за продажбата на ос-
татъчния дял на държавата в електро-
разпределителното дружество ЕВН. 
Прокопиев и останалите петима под-
съдими в процеса бяха обявени за не-
винни, тъй като няма доказателства за 
извършени от тях престъпления и на-
несена щета на държавата.

Специализираната прокуратура 
твърдеше, че през 2010 г. Прокопиев е 
помогнал на бившия финансов минис-
тър Симеон Дянков да извърши пре-
стъпление по служба. В подкрепа на 
тезата си разследващите сочиха един-
ствено, че издателят публично е изра-
зил мнение, че миноритарният пакет 
акции в ЕВН трябва да се приватизира 
чрез продажба на Българската фондова 
борса, а парите от сделката да постъпят 
в държавния бюджет.

Престъплението 
на Прокопиев

се изразяваше в негово изказване по 
време на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество и 
няколко срещи с Дянков, за които обви-

нението твърдеше, че са довели до ре-
шението на Министерския съвет (МС) 
от 1 април 2010 г. за приватизация на 
трите електроразпределителни друже-
ства с държавно участие.

Бившият финансов министър пък 
беше изправен пред спецсъда за на-
тиск над тогавашния ръководител на 
Агенцията за приватизация и настоящ 
министър на икономиката Емил Кара-
николов да възложи изготвяне на зани-
жена оценка на остатъчния държавен 
дял от 33% в „ЕВН България Електрора-
зпределение“ АД.

Сюжетът в обвинителния акт се до-
пълваше от твърдение, че бившият 
енергиен министър Трайчо Трайков е 
отговорен за безстопанственост, тъй 
като в изпълнение на въпросното ре-
шение на МС е апортирал остатъчния 
дял с акции на ЕВН в Държавната консо-
лидационна компания (ДКК) и впослед-
ствие те са били продадени на фондо-
вата борса.

Спецсъдът обаче постанови в неде-
ля, че нито едно от тези обвинения

не се подкрепя 
от доказателствата

по делото, възприемайки изцяло дово-
дите на защитата, посочени по време на 
заключителните пледоарии в процеса 
преди седмица.

„Изразяването на становища и мне-
ния е именно това, за което е създаден 
Националният съвет за тристранно съ-
трудничество. Тоест, заявеното на засе-
данията на този орган има консултати-
вен характер и няма обвързваща сила 
за компетентния държавен орган. То-
ест, не бъдат ли приети от държавен ор-
ган, тези мнения, становища и консул-
тации нямат никаква правна стойност“, 
мотивира накратко решението си съ-
дия Ангелова по повод обвинителната 
теза, че изразеното от Прокопиев мне-
ние е довело до правителственото ре-
шение за продажба на остатъчния дър-
жавен дял в ЕВН.

Спецсъдът добави още, че макар 
да е безспорно доказано, че издате-

лят и бившият финансов министър са 
имали лични срещи, това няма как да 
бъде квалифицирано като престъпле-
ние, защото в противен случай „всички 
присъстващи в залата присъстваме на 
заседание, от което следва, че извърш-
ваме противоправно деяние и можем 
да бъдем подведени под наказателна 
отговорност“. Съдия Ангелова подчер-
та също, че процедурата по приватиза-
ция е регламентирана в Закона за при-
ватизацията и следприватизационния 
контрол и „никой с разяснения и съве-
ти не може да преодолее закон“.

По отношение на

обвинението 
на Дянков

спецсъдът припомни, че по време на 
процеса са били разпитани служите-
ли от Министерството на икономиката, 
Агенцията по приватизация, фондовата 
борса и Комисията за финансов надзор 
и нито един от тях не уличил ексминис-
търа в натиск. Наред с това подчерта, 
че „липсва реална възможност един чо-
век да манипулира волята на колектив-
ните органи, свързани с реализацията 
на една приватизация“.

„Цялата тази дейност е документира-
на чрез официална кореспонденция, 
което дава възможност да се проследи 
всяко действие на отделните държавни 
служители, и липсват каквито и да е ар-
гументи в подкрепа на тезата, че 

подсъдимият Дянков е 
превишил властта си, 

тъй като същият, освен на документира-
ни официални срещи, изобщо не е кому-
никирал с представители на институци-
ите, свързани с приватизацията“.

Съдия Ангелова обърна внимание и 
на факта, че ако обвинителната теза е 
вярна, значи бившият министър е въз-
действал на въпросните институции да 
не изпълнят задълженията си по закон, 
но остава неясно защо тогава не са об-
винени и техните представители, участ-
вали в процедурата за ЕВН.

За обвинението на Трайков спец-

съдът също посочи, че липсват доказа-
телства, уточнявайки, че той не е имал 
отношение към определянето на цена-
та на акциите, което се е случило „доста 
по-късно“, след като е подписал реше-
ние за апортирането им в ДКК. По думи-
те на съдията бившият икономически 
министър 

„не би могъл да 
контролира бъдещо 
действие 

на субекти, които не са под негов кон-
трол, тоест – действията на инвести-
ционния посредник, на Агенцията по 
приватизация и следприватизационен 
контрол, на Българската фондова бор-
са“.

Обвиненията срещу подсъдимите не 
се подкрепят и от направените по де-
лото две допълнителни експертизи за 
стойността на продадените акции, ста-
на ясно още от кратките мотиви, изло-
жени от съдия Ангелова. До двете

уточняващи експертни 
заключения

се стигна заради грешки в първоначал-
ната оценка, като председателят на съ-
дебния състав посочи, че не може да 
приеме за обичайна практика „натъ-
кмяването на числа с оглед получаване 
на резултат, който не почива на верни 
математически изчисления и здрава 
логика“...

В крайна сметка и двете допълнител-
ни експертизи показаха, че сделката за 
остатъчния държавен дял в ЕВН е била 
сключена на цена над пазарната стой-
ност на една акция към онзи момент, 
заради което спецсъдът обобщи, че „из-
водите за тези стойности касаят всички 
подсъдими, тъй като липсва щета“...

Решението на съдия Вилислава Ан-
гелова обаче не е окончателно и под-
лежи на протест от спецпрокуратура-
та пред Апелативния специализиран 
съд в 15-дневен срок. Наблюдаващият 
обвинител по казуса Емил Петров вече 
декларира, че ще се възползва от тази 
възможност.

БОРИС МИТОВ
„Свободна Европа“

На съд за изразяване на мнение
XЗащо Прокопиев, Трайков и Дянков бяха обвинени

Снимкa: БТА
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С
кандалът с аудиозаписа, на 
който се чува глас, наподо-
бяващ премиера Бойко Бо-
рисов, продължава да пече-
ли внимание извън страната. 

Сега от историята се заинтригува и авто-
ритетното британско издание „Гардиън“.

В публикация от 25 юни вестникът съ-
общи, че българският евродепутат Елена 
Йончева е поискала да бъде разследван 
записът, тъй като говорещият в него каз-
ва, че тя ще бъде „изгорена“.

Борисов постави под съмнение автен-
тичността на лентата, която на пръв по-
глед е записана през април, като пред-
полага, че тя е „дълбока фалшификация“, 
направена с обезличител и чрез наслаг-
ване на редактирани клипове, припомня 
„Гардиън". Вестникът цитира министър-
председателя, че няма да иска разслед-
ване, тъй като няма лоша реклама.

България е

най-корумпираната 
държава в ЕС

според международната неправител-
ствена организация „Трансперънси ин-
тернешънъл“, а също и най-бедната от 
27-те държави членки, коментира изда-
нието, известно с близостта си до опо-
зиционните лейбъристи в Обединеното 
кралство.

То припомня и че Борисов преди е бил 
бодигард на комунистическия лидер на 
България Тодор Живков и че сега е ми-
нистър-председател повече от 10 годи-
ни, през които правителството му се е из-
правяло пред поредица от корупционни 
скандали.

Съвсем наскоро самият премиер тряб-
ваше да отрече обвиненията за участие в 
международно пране на пари, след като 
испанският вестник „Периодико“ съоб-
щи, че каталунската полиция го разслед-
ва заради твърдения, първоначално из-
пратени от Йончева, пише „Гардиън“.

В записа, който изтече на 12 юни, чо-
век, който звучи като Борисов, се чува 
да обсъжда партийни и правителстве-
ни въпроси, преди да каже, че е готов 
да пожертва зам.-министъра на иконо-
миката Александър Манолев ("Гардиън“ 

погрешно го представя като „министър") 
заради неотдавнашен скандал, свързан с 
неправомерно присвоени еврофондове, 
ако може „да изгори Елена Йончева „. По-

късно Манолев беше обвинен по подо-
зрение, че е използвал средства от ЕС, за 
да си построи голяма къща.

Вестникът отбелязва и че записът се е 

появил малко преди в медиите да бъдат 
изпратени снимки на Борисов, заспал, с 
пистолет на нощното шкафче и

чекмедже, пълно 
с пари и злато

Той призна, че снимката му как спи в 
премиерската резиденция може да е ис-
тинска, но предположи, че изображени-
ето на парите е било монтирано. Той об-
вини и президента на България Румен 
Радев, негов политически съперник, че 
е използвал дрон, за да го снима. „Той 
премина линията“, каза Борисов. Радев 
отхвърли обвинението като фантазия, 
пише „Гардиън“.

Изданието посочва, че Йончева, член-
ка на Българската социалистическа пар-
тия, която подкрепя президента, е заяви-
ла, че прокуратурата на България трябва 
да разследва лентата и снимките, но не е 
уверена, че такова разследване ще бъде 
задълбочено. Лентата е направена пре-
ди изборите за европейски парламент, в 
които Йончева се е кандидатирала, при-
помня вестникът.

„Гардиън“ пише и че някои български 
медии са замесили Йончева в скандала 
с еврофондовете, защото бащата на бив-
шия й приятел е получил законно сред-
ства от ЕС по същата програма, заради 
която на Манолев бяха повдигнати об-
винения.

„Гардиън“: Бойко Борисов може да 
бъде разследван заради аудиозапис
XАвторитетното британско издание разказва за последните скандали около българския премиер

„Не го познавах. И по това време бях 
журналистка, така че не можех да из-
ползвам политическо влияние. Но това 
беше по време на предизборната кам-
пания за европейския парламент, така 
че те се опитаха да го използват, за да 
ме оклеветят“.

Тя казва и че скандалът подчертава 
лошото състояние на управлението в 
България.

„Страшно е да чуеш премиера да каз-
ва, че ще те изгори, разбира се, имам 
страхове“.

„Премиерът не даде ясно изявление 
след излъчването му. Той направи дъл-
га пресконференция. В една минута той 
казва, че това е неговият глас, после, че 
той е деперсонифициран, после че е 
редактиран“.

„Считам, че е важно българската про-
куратура да разследва този запис“.

„Чуваме в лентата разговор за уни-
щожаване на политически опоненти по 
време на кампанията за Европейския 
парламент и споменаването на името 
ми като някой, който трябва да бъде из-

горен“.
„Гласът, вероятно на българския пре-

миер, казва, че той ще разбие собстве-
ника на компания. Искам да му разбия 
лицето. Проблемът е, че не става въ-
прос за мен или за една бизнес ком-
пания, а проблемът е как се управлява 
тази страна“.

Елена Йончева пред вестника

https://cabinetleader.com/
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Б
езредици, които местните ме-
дии наричат „антибългарско 
въстание“, смущават от някол-
ко дни спокойствието в итали-
анския град Мондрагоне. Наче-

ло на бунта пък е мъж, подсъдим за опит 
за убийство на българин.

Ексцесиите край Неапол започнаха 
след налагането на карантина на няколко 
блока, населени предимно с роми от Бъл-
гария. Бяха поставени заграждения, но в 
социалните медии изтекоха клипчета, на 
които се вижда как хора, които трябва да 
са в домовете си, се измъкват, прескачай-
ки тарабите. След това започнаха проте-
сти и се стигна до напрежение, при което 
стотици хора, сред които и крайнодес-
ни екстремисти, щурмуваха блоковете в 
опит да потърсят сметка за неспазените 
карантини. От балконите хора пък

замеряха демонстрантите 
с мебели

Стигна се до сблъсъци и дори има ра-
нен полицай. В Мондрагоне, който е 
крайбрежен град на 45 километра от Не-
апол, живеят около 500 български граж-
дани, повечето от които от ромски про-
изход. Местните медии, които отразяват 
случващото се, наблягат само на нацио-
налността на избягалите от карантината.

„Преди година българин се опита да из-
насили дъщеря ми. Нанесох му 5 пробод-
ни рани и сега съм подсъдим за опит за 
убийство“, споделя един от водачите на 
погромите.

Анонимният „въстаник“ казва още, че 
има хора, които могат да предизвикат 
драматични сценарии, като онези, които 
преди 30 години са забъркани от клана 
Ла Торе, и напомня за последвалото ет-
ническо прочистване на имигранти. Той 
има предвид боса на Камората от Монд-
рагоне Аугусто ла Торе, който на 24 април 
1990-а организира клане на наркотрафи-
канти от Африка в градчето Пескопагано.

В репортажа на „Ил матино“ се говори 
освен за „антибългарско въстание“ и за 
това, че в Мондрагоне е избухнала соци-
ална бомба.

Според изданието, цитирано от „Бъл-

гария днес“, петте карантинирани сгра-
ди, които представлявали „български ан-
клав",

са били обсадени 
от 150-200 души

а действията им са били координирани от 
около дузина мъже. Те нахлуха и в мест-
ното кметство, където потърсиха смет-
ка от градоначалника защо българските 
граждани не се изселват. Местните жи-
тели искали строги мерки и ако не ги по-
лучат скоро, били готови да ги наложат 
сами, заплашиха част от най-агресивните 
демонстранти.

Докато насилието в Мондрагоне посте-
пенно затихва, пред „Нова тв“ българинът 

Красимир Найденов, който от години жи-
вее в района, разказа още за ситуацията 
в града.

„Местните отдавна са настроени отри-
цателно към нашите сънародници, защо-
то за никого не е тайна как живеят и какви 
обичаи имат. Начинът им на живот е такъв 
- те са по-шумни, повече се веселят, по-
друг им е манталитетът“, казва Найденов.

И допълва: „Казват, че имало кражби и 
престъпност. Не ги харесват и си намират 
повод да ги елиминират“.

Според наблюденията му ромите прис-
тигат в Мондрагоне предимно от Сливен 
и Нова Загора. „Повечето са без трудови 
договори, защото по принцип в Италия 
всички си затварят очите. Властите знаят 
тези неща“, разказва още Красимир Най-
денов.

Той е сигурен, че в изолираните коопе-
рации има много повече от 200 българи, 
както предават местните медии. „Малко 
трудно е да се определи бройка, защото 
тези апартаменти ги дават под наем на 
едно лице, а той после там пуска близки, 
роднини и приятели и стават много въ-
тре“, посочва българинът.

Освен на Апенините български роми 
през уикенда са нарушили антивирус-
ните мерки и в Португалия. 

Националната гвардия е заловила 
6-има наши сънародници, които проб-
вали да преминат в Испания незакон-
но. 

Трима мъже и три жени на възраст 
от 28 до 36 години заедно с пет деца 

са били заловени, докато пробвали да 
пресекат браздата през гориста мест-
ност. Те ще бъдат съдени, а освен това 
ще трябва да останат и под карантина.

Заради COVID-19 поне до 1 юли меж-
ду Португалия и Испания има само 
един отворен пункт за преминаване. 
По границата обаче патрулират поли-
ция и военни.

11 българи заловени в Португалия

Снимкa: БТА

„Антибългарско въстание“ избухна 
заради наши роми в Италия
XНачело на бунта е подсъдим за опит за убийство на българин

https://taniasells.com/
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Б
ългарин е обвинен в убий-
ството на немски гражданин, 
извършено рано сутринта 
в понеделник в германския 
град Франкфурт на Майн. Съ-

народникът ни е в предварителния 
арест и все още не е коментирал обви-
нението. Пред прокуратурата той обяс-
нил единствено, че извършил престъ-
плението, защото чул някакви гласове. 
Българинът и жертвата му не са се по-
знавали, сочат първите данни на раз-
следването.

Според следователите убиецът е на 
35 години, но името му не се споменава. 

Около 4 часа в понеделник той се спреч-
кал с 40-годишен мъж от град Деген-
дорф на оживената Щутгартер щрасе, 
недалеч от централната гара на града. 
Причината за караницата между двама-
та засега остава неизвестна. По време на 
нея българинът извадил нож и наръгал 
другия мъж във врата и необезпокояван 
от обезвредения противник,

напуснал 
местопрестъплението

разказва в. „Билд“. Раненият мъж е пъл-
зял около 50 метра, става ясно от кърва-
вата следа, която оставил след себе си. 

Той стигнал до бариерата на автогара-
та, която се намира точно до южния из-
ход на централната железопътна гара на 
Франкфурт на Майн.

Тялото на все още дишащия мъж било 
открито от минувачи в локва кръв на 
паркинга. Независимо от достатъчно 
бързата реакция и усилията на лекари-
те да реанимират мъжа, малко по-късно 
той издъхнал. Органите на реда веднага 
проверили записите на охранителните 
камери, намиращи се наоколо. Не след 
дълго установили местонахождението 
на убиеца и бързо го арестували неда-
леч от мястото на убийството.

Българин уби германец 
на улицата във 
Франкфурт на Майн
XСънародникът ни обяснил, че извършил 

престъплението, защото чул някакви гласове

Снимкa: „Билд“

Българки отдават утробите си 
под наем срещу 30 000 – 40 000 
евро. Парите се дават от семей-

ства в чужбина, а в замяна сънарод-
ничките ни се наемали да износят 
детето им. В международните сай-
тове за сурогатно майчинство има 
десетки обяви от българки, показва 
справка в тях.

В тях България обаче присъства и 
като държава, от която често има ин-
терес от страна на семейства, търсе-
щи жена, която да роди бебето им. 
Според българското законодател-
ство т.нар. заместващо майчинство 
не е позволено в страната, припомня 
„Телеграф“. Оказва се обаче, че дори 
и да отдават утробата си под наем в 
държава, в която това е регламенти-
рано, българските гражданки подле-
жат на наказание.

Това обяснява специалистът по 
медицинско право адвокат д-р Ма-
рия Петрова. „В България е забране-
но да бъдеш сурогатна майка. По си-
лата на Наказателния кодекс това е 
престъпление. Член 182 б. казва, че 
лице от женски пол, което даде съ-
гласие за продажбата на детето си в 
България или в чужбина, се наказва с 
лишаване от свобода от една до шест 
години и глоба от пет хиляди до пет-
надесет хиляди лева.

Там е посочено още, че наказание-
то се налага и на бременна жена, коя-
то дава съгласие за продажбата на 
детето си преди раждането му“, обяс-
ни адвокат Петрова.

37-годишен мъж с българ-
ски документи за само-
личност е бил арестуван 

от руски граничари при опит да вле-
зе нелегално в Русия. Това съобщи-
ха водещи информационни агенции 
в Калининградска област. Изясняват 
се обстоятелствата, при които бълга-
ринът е минал границата. Според ру-
ските служби срещу нарушителя ще 
бъдат приложени предвидените в 
законодателството на Руската феде-
рация мерки.

Инцидентът е станал на 26 юни т. г. 
Мъжът, чиято самоличност не се съ-
общава, преминал от територията на 
Полша в посока Русия и осъществил 
незаконно преминаване на държав-
ната граница на Руската федерация 
в района на Мамоново в близост до 
Балтийското крайбрежие.

Българки дават 
утробите си под 
наем за €40 000

Русия задържа 
българин за 
нелегално влизане

Спаска Митрова, която дълги годи-
ни се бори, за да прибере детето си 
у дома, е починала снощи в Репу-

блика Северна Македония. Жената е бо-
ледувала от рак продължително време, 
като накрая не е успяла да пребори ко-
варната болест. До последния си ден тя е 
живяла заедно с дъщеричката си Сузана, 
която днес е на 14 г.

Митрова, която има и българско граж-
данство, дълги години води съдебни битки 
срещу бившия си съпруг както в Северна 
Македония, така и в Страсбург, за да вземе 
детето си при себе си. Проблемът й достиг-
на и бе коментиран преди време и от ми-
нистър-председателя на България Бойко 

Борисов.
„С дълбоко прискърбие научих за тра-

гичната кончина на г-жа Спаска Митрова. 
Тя бе пример на любяща българска майка, 
която въпреки жестокия натиск не се отка-
за от себе си и своя род. Позволете ми от 
името на Министерство на външните ра-
боти на Република България и от свое име 
да поднеса нашите най-искрени и дълбоки 
съболезнования на семейството и на близ-
ките на г-жа Митрова“, написа в профила 
си във Facebook българският външен ми-
нистър Екатерина Захариева и обеща Бъл-
гария да продължи да защитава правата 
на гражданите с българско самосъзнание 
в Република Северна Македония.

В Северна Македония 
почина Спаска Митрова
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BG ТЕЛЕГРАФ
Назначиха и.д. директор  
на ГДБОП

Заместник-директорът на Главната 
дирекция „Борба с организирана-
та престъпност“ (ГДБОП) Любомир 

Янев временно ще я оглави. Старши ко-
мисар Янев е назначен за временно из-
пълняващ длъжността директор на мяс-
тото на напусналия Ивайло Спиридонов. 
Той подаде оставка след арестите на ше-
фове на антимафиотите, обвинени за взимане на подкупи, за да покровителстват 
наркоразпространители. След шумната акция на прокуратурата оставка подаде 
и зам. главният секретар на МВР Георги Арабаджиев.

Спецсъдът пусна  
съдружника на ЛиЛана

Специализираният съд освободи 
от ареста съдружника на бившата 
певица Лиляна Деянова-ЛиЛана 

- Мартин Димитров. Наложена му е па-
рична гаранция от 100 хил. лв. Защита-
та обяви, че тя ще бъда обжалвана. Два-
мата бяха арестувани преди два месеца 
при мащабна операция и обвинени в 
участие в организирана престъпна гру-

па за злоупотреби с евросредства. В ареста остава само Лиляна Деянова. Брат 
й Александър Деянов, който също беше посочен като участник в организирана 
престъпна група, излезе от ареста под парична гаранция от 100 хил. лв.

БСП готви вот на  
недоверие срещу кабинета
До края на юли БСП ще внесе в пар-

ламента вот на недоверие на пра-
вителството. Темата, заради която 

червените ще искат оставката на каби-
нета, е корупцията. Новината обяви в 
Горна Оряховица председателят на пар-
тията Корнелия Нинова. Група от депута-
ти вече подготвя мотивите за втория вот 
на недоверие на тема корупция, който 
левицата ще внесе в парламента за този мандат. „Примерите за корупция в по-
следните месеци са най-разнородни - във ВиК сектора, в строителството“, посо-
чи Нинова.

Багери край Седемте рилски 
езера ядосаха хиляди

Снимки на багери край Седемте 
рилски езера взривиха социални-
те мрежи. От управата на Нацио-

нален парк „Рила“ опитаха да успокоят 
хората. „Няма да се разкопава, няма да 
се разорава. Това са спекулации. В ра-
йона стартира проект за укрепване на 
туристическите пътеки, поставяне на 
дървени парапети и борба с ерозията“, 

обясни директорът Красимир Андонов. Въпреки това обаче премиерът Бойко 
Борисов разпореди веднага да се преустановят работните дейности в планината.

Мъж намушка 17-годишно 
момиче в Пловдив
Мъж намушка с нож 17-годишно мо-

миче в Пловдив. То е било опе-
рирано спешно снощи в УМБАЛ 

„Св. Георги“. Нападателят е бил приятел на 
жертвата. Инцидентът е станал в общин-
ския център за настаняване от семеен тип 
в Пловдив. Там непълнолетното момиче е 
била с бебето си, чийто баща е нападателят 
й. Той е нa 32 години. Той прескочил огра-
дата на социалното заведение и влязъл вътре, където последвал скандал между 
него и момичето. След това мъжът извадил нож и пробол младата жена.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Достоен живот – това осигу-
рява едно от първите соци-
ални предприятия в Бълга-
рия, намиращо се в сърцето 
на Добруджа. Създадено от 

фондация „Свети Николай Чудотворец“ 
и наречено „Чудната градина“, защото 
превръща един пуст терен в Добрич в 
китна градина с оранжерии за зеленчу-
ци. Там млади хора с увреждания сами 
вдигнаха 4 оранжерии и днес вече из-
карват прехраната си с произведеното. 

„Чудната градина“ дава не само пре-
питание на младежи, които трудно се 
интегрират в обществото, но и в усло-
вията на пандемия сбъдва мечти.

„Как да не сме чудни, след като наис-
тина

чудесата следват 
едно след друго

още от първия ден на създаването на 
градината“, с усмивка казва Мария Ме-
тодиева, председател на фондация 
„Свети Николай Чудотворец“.

„Чудната градина“ дава шанс на 22-ма 
младежи да живеят пълноценно. Те по-
лучават заплати и осигуровки и плащат 
данъци. Получават и още нещо – чув-
ството за лично достойнство. Започват 
дейността си преди две години, когато 
отглеждат първите си цветя на покрива 
на сградата на Дирекцията за социално 
подпомагане. „Тогава беше много коло-
ритно да се види как се отглеждат цветя 
на покрив и как се катерихме като май-
муни, за да можем да ги отгледаме. Про-
дадохме ги по пазарите и тогава спече-
лихме първите средства на социалното 
предприятие“, спомня си Мария Мето-
диева.

С получените средства вдигат пър-
вата оранжерия. Днес вече са четири и 
един разсадник. В тях се отглеждат до-
мати и краставици, а на открито - тик-
вички и зеле. 

Пътят от идеята до реализацията на 
социалното предприятие е дълъг и тру-
ден. Минават години, докато Мария ус-
пее да види мечтите си осъществени.

„Всички хора, които работят в гра-
дината, са хора с увреждания. Ние на-
правихме предприятието не просто 
като хоби и да имаме какво да правим, 
а просто за да намерим възможност 
именно на хората с интелектуални за-
труднения да работят“, разказва за на-

чинанието си тя.
А чудесата там продължават. Сте-

фан Иванов мечтае да стане видеоопе-
ратор. С първата заплата сбъдва стара 
своя мечта. Купува си камера, с която

поддържа 
свой YouTube канал

Здравка Атанасова пък обзавежда 
стаята си с първите си заплати. Сашка 
още с първите спечелени пари преди 
повече от година се сдобива с нов гар-
дероб и телефон.

Работата в оранжериите е дено-
нощна. Сериозно изпитание се оказ-
ва извънредното положение заради 
COVID-19. „В градината няма почивен 
ден, камо ли извънредно положение, 
най-малко защото няма никакъв вари-

ант зеленчуци да се отглеждат дистан-
ционно и да не се пипнат с ръка“. Врати-
те на „Чудната градина“ се затварят, но 
работата продължава. С общи усилия 
всички залагат новата реколта. Но про-
блемите идват: оскъдните доходи на 
оранжериите спадат, тъй като продук-
цията се продава само на цени на едро. 
В началото няма средства за заплати и 
осигуровки, спомня си Мария.

Една от идеите за изход от трудната 
ситуация е за ваучери за гарантирани 
продажби. Осигуряват ги със средства, 
получени от Фонд „Обединени срещу 
COVID-19“.

Ваучери са раздадени 
на целия персонал

медицински и немедицински, както и 
на социалните работници, с които рабо-
тят, и на всички семейства с член – чо-
век с увреждане. Те получават ваучери 
на стойност 20 лева. „Знам, че 20 лева 
не е нищо, но решихме да помогнем на 
повече хора. Броят на раздадените вау-
чери е 500. Може би ефектът щеше да е 
по-голям, ако бяхме раздали по-големи 
суми, но пък тогава нямаше да можем 
да раздадем голям брой ваучери. Така 
гарантирано имаме и продажба на на-
шата продукция“, обяснява Мария.

Цялата продукция на „Чудната гради-
на“ се реализира както на място, така и 
по фермерски пазари и след споразу-
мения с малки магазини. Качеството е 
най-важно за производителите, катего-
рична е Мария.

Ежедневието в „Чудната градина“ е 
трудно. Но оплаквания няма, има само 
усмивки, светлина в очите и нови пла-
нове.

XВ сърцето на Добруджа тя е едно от 
първите социални предприятия в България

„Чудната градина“  
в Добрич дава хляб  
и сбъдва мечти

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Мария Методиева, председател на фондация „Свети 
Николай Чудотворец“.

Здравка Атанасова обзавежда стаята си с първите 
си заплати.

Стефан Иванов мечтае да стане  
видеооператор.

Снимки: Станислав Колев
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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.

Нов черен рекорд от 46 000 
с Covid-19 за 24 часа

Нов черен рекорд от заразени с 
коронавирус в САЩ бе записан в 
петък. За едно денонощие тогава 

са регистрирани почти 46 хиляди нови 
случая на заразени с коронавирус. Най-
тежко засегнати са Флорида и Тексас. Ре-
гистрираните заразени са 45 942, като 
над 8000 от тях са във Флорида, а хиля-
ди други в Тексас, Аризона и Калифор-
ния, съобщи NBC News. Досега националният антирекорд беше записан в сряда 
с 45 557 нови заразени.

Делото за смъртта на Джордж 
Флойд тръгва през март

Съдията, който ще гледа делото 
срещу бившия полицай Дерек Шо-
вин и още трима негови колеги 

за смъртта на афроамериканеца Джор-
дж Флойд в Минеаполис, насрочи на-
чалото на процеса за 8 март догодина. 
На предварителното заседание Шовин 
присъства чрез видеовръзка от затво-
ра със строг режим, в който се намира 

от месец. Бившите му колеги Джей Кюн, Томас Лейн и Ту Тао, които са обект на съ-
дебно преследване за съучастничество, се явиха лично в съдебната зала.

Бивш полицай си призна 
за над 50 изнасилвания
Бивш полицай от Калифорния си 

призна за десетки убийства и над 
50 изнасилвания и така си спес-

ти смъртната присъда. „Убиецът от Гол-
дън Стейт“, както е познат 74-годишният 
Джоузеф Деанджело, реши да разкаже 
за всички зверства, които е извършил 
през 70-те и 80-те години. Така той си 
спечели доживотна присъда, но се раз-
мина с електрическия стол. Деанджело има 13 повдигнати обвинения за убий-
ства от първа степен, но си призна и за такива, за които разследващите не са има-
ли никакви доказателства.

Върховният съд спря ограничението 
за аборт в Луизиана

Върховният съд на САЩ постано-
ви, че наложените в щата Луизи-
ана строги ограничения на абор-

тите са в нарушение на Конституцията. 
Това е изненадваща победа за защитни-
ци на правото на аборт във все по-кон-
сервативния съд. Петима срещу четири-
ма съдии гласуваха против мерките на 
щата Луизиана. Решението отменя за-

кон, приет в Луизиана през 2014 г., който изисква всеки лекар, предлагащ услуги 
за аборт, да има и прием в болница в рамките на около 50 км. Изпълнението му 
беше блокирано от продължителна съдебна битка.

Театрите на Бродуей 
затворени до догодина
Театрите на Бродуей, една от глав-

ните нюйоркски атракции, могат да 
останат затворени до януари 2021 

година, след като спряха да функциони-
рат заради коронавируса от месец март. 
Това става ясно от комюнике на профе-
сионалната асоциация „Бродуейската 
лига“. „Всички театри предлагат в момен-
та компенсации или смяна на билетите, 
закупени за постановки, запланувани преди 3 януари“, се казва в съобщението 
на асоциацията. При това не бе дадена дата за тяхното отваряне.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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А
мериканската агенция, отгова-
ряща за обработката на имиг-
рационните молби обяви, че 
се готви да съкрати близо 70% 
от служителите си, освен ако 

не получи ново финансиране от държа-
вата. Това означава, че и без това бавно-
то обработване на петиции за визи, зеле-
ни карти и гражданство, ще се забави още 
повече. А от това ще пострадат хиляди 
българи, които чакат документи.

Службата за гражданство и имиграция 
в САЩ (USCIS) е на самоиздръжка и зави-
си от внесените такси за молби от граж-
даните. Говорител на USCIS каза в изявле-
ние, че агенцията наблюдава 50% спад на 
приходите от внесени молби в периода от 
март досега, тъй като влизането на чужде-
нци беше ограничено, а издаването на по-
вечето визи спряно.

Още през финансовата 2018 г. са били 
получени повече от 1 милион по-малко 
петиции за имиграция в сравнение с пре-
дходната година, което доведе до спад 
от 152 млн. долара в бюджета на имигра-
ционната служба. Петициите леко се уве-
личиха през февруари 2019 г., но тези с 
най-високи такси продължиха да намаля-
ват. В резултат на това

постъпленията 
отново паднаха

Доналд Тръмп превърна намаляването 
на легалната и нелегална имиграция в ос-
новна точка от кампанията си за преизби-
ране през 2020 г. Новите имиграционни 
разпоредби, президентските укази, които 
той издаде, заедно с ограниченията за пъ-
туване, въведени в отговор на пандемия-
та от коронавируса, драстично намалиха 
броя на имигрантите, идващи в Съедине-
ните щати.

Противоречивото правило на Тръмп 
за хората на помощи (public charge rule), 
обявено миналото лято от директора на 
USCIS, е една от основните причини за 
спада на броя на молбите за визи и граж-
данство. Правилото гласи, че на имигран-
тите може да се откаже зелена карта, а 
оттам и гражданство, ако се счете, че е ве-
роятно те да взимат обезщетения от дър-
жавата или ако се установи, че са взимали 
такива помощи. Според Тръмп правило-
то има за цел да елиминира имигранти-
те, които са на издръжка на държавата. 
Въпросните помощи включват купони за 
храна, ваучери за плащане на жилищен 
наем, здравна застраховка Обамакеър и 
други. Много имигранти

не посмяха да кандидатстват 
за гражданство

или друга промяна на статута, тъй като са 
получавали един или друг вид помощи, 
но не биха се определили като издържа-
ни от държавата, тъй като си плащат да-
нъците и другите налози.

Правилото за хората на помощи беше 
удар по имигрантите, но и по агенцията за 
имиграция, защото заради него имигран-
тите, които я издържат, бяха подплаше-
ни да си покажат дори и носа пред имиг-
рационните и не внасяха така нужните 
пари за разглеждане на молби. „За някои 
от молбите се плаща по 2 хиляди долара 
и повече“, казва Кристина Крилчев, имиг-
рационен адвокат във Вегас. Но не беше 
само това.

Тестът за гражданство стана по-сложен,

проверките за визи 
и за гражданство станаха 
по-сериозни

и имигрантите не смееха да подават доку-
менти и рискуват парите и бъдещето си. 
Отделно пандемията с коронавируса до-
веде до пълно спиране на постъпленията 
за агенцията по имиграцията. Така че сега 
тя е принудена да взема мерки като все-
ки един друг бизнес – да намалява броя 
на работниците, за да спести пари. Но на 
карта пак е бъдещето на имигрантите, 
които няма да получат бързо обслужване 
за издаване на документи, ще трябва да 
чакат с месеци, а в някои случаи чакане-
то може да се проточи с години. И същите 
тези хора ще страдат от това, че не могат 
да си намерят по-добра работа, да си ку-
пят жилище или да учат, а също и да пъту-
ват спокойно до родните си страни.

Заради коронавируса имиграционни-
те спряха работа на 18 март. Хиляди пе-
тиции останаха неразгледани и за много 
имигранти не бе възможно да подадат до-
кументи за смяна на статут или граждан-
ство. На 4 юни офисите на агенцията бяха 
отворени, но не на пълни обороти. „Въ-
зобнови се разглеждането на молби за 
гражданство и за одобрение за явяване 
за клетва за гражданство“, казва адвокат 
Крилчев. „Провеждат се и церемонии за 

гражданство, което означава, че всички 
други петиции, и по-специално за смяна 
на статут, са оставени на заден план. Все 
още

не са започнали да 
насрочват интервюта 
за зелени карти

и не се знае кога ще стане това. Тези, кои-
то са имали някакъв час за интервю, което 
не е за гражданство и което е било отло-
жено, също чакат и никой не се занимава 
да пренасрочва и тези интервюта“, допъл-
ва българката.

USCIS поиска 1,2 милиарда долара от 
Конгреса, за да избегне прогнозирано-
то съкращение на персонал. Тези пари 
представляват 25% от настоящия бюджет 
за финансовата 2020 година. Освен това 
агенцията иска

ново 10% увеличение на 
таксите за всички петиции

Миналия ноември USCIS предложи 
увеличение на таксите, включително скок 
от 83% за молбите за натурализация, кое-
то да влезе в сила през 2020 г. Това щеше 
да елиминира недостиг на бюджет в раз-
мер само на на 1,26 милиарда долара. Но 
и този ход няма да закърпи дупката във 
финансите, при все че увеличението не е 
влязло още в сила и молбите за имигра-

ция тази година ще бъдат с 61% по-малко. 
От агенцията казват, че са замразили по-
вишаването на заплатите и са намалили 
разходите до минимум, но и че това също 
няма да спаси положението.

„На или преди 2 юли приблизително 13 
400 служители на USCIS ще получат из-
вестие, че ако USCIS пристъпва към съ-
кращения, те ще бъдат освободени от ра-
бота от 3 август или по-късно“, се казва в 
изявлението на говорител на USCIS.

От агенцията признават, че забавяния-
та в обработката на всички документи в 
момента са огромни. Съкращенията само 
ще влошат ситуацията, казват служители, 
които не искат да бъдат цитирани с име-
на. „Аз говорих със имиграционен служи-
тел от Лас Вегас и той потвърди, че всеки 
ден идва на работа с очакването да види 
съобщение за съкращение. Повече от 
50% от служителите ще бъдат съкратени. 
Още не се знае дали ще е по старшинство 
или в зависимост от това какви докумен-
ти разглеждат“.

Служителите на отдела за бежанците, 
убежищата и международните операции 
на USCIS са били информирани в имейл, 
че на 24 и 25 юни са изпратени известия 
за съкращения до приблизително 1500 
служители от общо 2200 души от персо-
нала в това звено. Тези, които остават, ще 
бъдат минимален екип, който да „държи 
лампите светнати“, се казва в имейла.

В USCIS има общо около 19 000 служи-
тели. Изглежда, че няма шанс те да бъдат 
оставени на работа, за да се организира 
по-добре преглеждането на имиграцион-
ните молби. „Конгресът няма намерение 
да одобри финансиране за тази агенция, 
защото според него парите могат да оти-
дат за по-добри цели. В очите на конгрес-
мените има много по-важни проблеми, а 
това, че имигрантите ще чакат, не е при-
оритет за решаване“, коментира Крилчев.

„Всичко това е в унисон с изказването 
на Тръмп, което той направи още с встъ-
пването си на власт - да намали имигра-
цията, включително и легалната имигра-
ция“, казва тя.

Тръмп подписа указ, забраняващ вли-
зането в САЩ на няколко категории при-
тежатели на временни визи и разшири 
забраната за някои кандидати за зелени 
карти. Администрацията заяви, че този 
ход ще помогне за откриването на пове-
че работни места за безработни америка-
нци. Според критиците

мерките ще навредят 
на икономиката

Адвокат Кристина Крилчев съветва 
българите, които трябва да решат имигра-
ционен въпрос, първо да проверят дали 
попадат под някоя от забраните за изда-
ване на визи или зелени карти или под 
някоя забрана в президентските укази. 
„Ако не попадат под никоя от забраните 
и се квалифицират да подадат документи 
за статут или гражданство, да го направят 
възможно най-бързо“, настоява Крилчев. 
„В противен случай рискуват утре да има 
нова забрана и вече да не се квалифици-
рат. А ако са подали документи, обикнове-
но забраните не важат за вече подадени-
те молби“, разяснява адвокатката.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Още по-бавна обработка  
на петициите – USCIS 
съкращава служители
XЗаради пандемията и недостиг на пари агенцията 

ще освободи 70% от служителите си
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M
aлкo нaд 41% oт кoмпaни-
итe, кoитo ca cпpeли дeй-
нocт oт 1 мapт дoceгa в 
CAЩ, никoгa пoвeчe нямa 
дa oтвopят вpaти. Това 

пoкaзвa изcлeдвaнeтo Lосаl Есоnоmіс 
Іmрасt Rероrt ("Дoклaд зa въздeйcтвиeтo 
въpxy мecтнaтa икoнoмикa"), пpoвeдeнo 
oт Yеlр и цитирано от Zеrо Неdgе и 
Money.

He e изнeнaдвaщo, чe нaй-гoлям бpoй 
зaтвopeни бизнecи ce нaблюдaвa в ceк-
тopa нa xoтeлиepcтвoтo и pecтopaн-
тьopcтвoтo,

тъpгoвcкитe 
oбeкти и фитнecитe

„Tъpгoвcкитe кoмпaнии ca нaй-тeж-
кo зaceгнaтитe и cpeд тяx ce нaблюдaвa 
нaй-гoлeмият oбщ бpoй cпpeли дeйнocт 
кoмпaнии“, пocoчвaт oт Yеlр. „Oт вcички 
зaтвopили вpaти oт 1 мapт дoceгa 20% ca 
имeннo тъpгoвcки oбeкти, a oт тяx 35% ca 
пocoчили, чe cпиpaт дeйнocт зaвинaги“.

Oт дpyгa cтpaнa, дeлът нa пocтoян-
нo зaтвopилитe вpaти pecтopaнти e пo-
виcoк. Oбeктитe зa xpaнeнe фopмиpaт 
17% oт cпpeлитe дeйнocт aнaлизиpaни 
кoмпaнии в Yеlр, нo пpи тяx пepмaнeнтнo 
пpeycтaнoвилитe oпepaциитe cи ca цeли 
53%.

Cъщeвpeмeннo eдвa eднa пeтa oт мaгa-
зинитe, кoитo зaтвopиxa пo вpeмe нa лoк-
дayнa нa икoнoмикaтa, или oбщo 35 xил. 
oбeктa, ca oтвopили вpaти oтнoвo мeждy 
19 aпpил и cpeдaтa нa юни. „Oт 1 мapт дo 
15 юни в cиcтeмaтa нa бизнecитe нa Yеlр 
бяxa зaтвopeни oбщo 140 xил. бизнeca. 
Пpeз aпpил пocoчиxмe, чe тexният бpoй 
e 175 xил., кoeтo oзнaчaвa, чe пoвeчe 
oт 20% oт кoмпaниитe, зaтвopeни пpeз 
aпpил, вeчe ca oтвopили вpaти“, пocoчвaт 
aнaлизaтopитe.

Haй-гoлeмият бpoй oбeкти cпpямo oб-
щoтo кoличecтвo бизнecи в гpaдa, кoитo 
ca зaтвopили вpaти,

ce e нaблюдaвaл 
в Лac Beгac

къдeтo пoчти 2 xил. кoмпaнии ca cпpeли 
дeйнocттa cи. B Лoc Aнджeлиc пък e oт-
чeтeн нaй-гoлeмият aбcoлютeн бpoй 
кoмпaнии, зaтвopeни пo вpeмe нa лoк-

дayнa - 11,7 xил.
„Дaннитe ни пoкaзвaт, чe гoлeмият пик 

нa зaтвapяниятa ce нaблюдaвaшe пpeз 
мapт, cлeд кoeтo гoлям бpoй cпиpaния 

нa дeйнocттa имa пpeз мaй и юни, кoeтo 
oзнaчaвa, чe бизнecитe, кoитo вeчe ca из-
питвaли зaтpyднeния, ca зaтвopили вpaти 
мoмeнтaлнo, a тeзи, кoитo ca ce oпитвaли 

дa oцeлeят, нo нe ca ycпeли дa ce cпpa-
вят c кpизaтa и ca ce видeли пpинyдeни 
дa cпpaт paбoтa eдвa пpeз пocлeднитe 
мeceци“, пocoчвaт oт Yеlр.

41% от малките бизнеси в САЩ 
може да не отворят никога

XЕдва една пета от магазините, затворили по време  
на карантината, са отворили, сочи изследване

Снимки: БТА

Броят на американците, подали 
заявления за безработица, ос-
тава по-висок от очакванията 

за втора поредна седмица, съобщава 
Bloomberg. Данните са сигнал, че въз-
становяването започва да се охлажда 
на фона на ръста на новозаразените в 
САЩ.

Заявленията за безработица се по-
нижават до 1.48 милиона през минала-
та седмица спрямо ревизираните 1.54 
милиона предходната седмица, сочат 
данни на трудовото министерство на 
САЩ.

Очакванията на икономистите, анке-
тирани от Bloomberg, бяха за 1.32 ми-
лиона нови заявления за 7-дневния 
период.

Броят на заявленията за безработица расте

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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И
зключително сигурната сис-
тема, която трябваше да 
подкрепя финансово за-
труднените жители на Аме-
рика по време на пандемия-

та от коронавирус, е напът да рухне.
В следващите седмици безработните 

вероятно няма вече да получават допъл-
нителните 600 долара към техните по-
мощи за безработица. Много от наема-
телите, които не си плащат наема, могат 
да бъдат изгонени. И много малки биз-
неси ще останат без федерална помощ, 
с която да поемат удара от оскъдните си 
продажби, пише USA Today.

Програмите на правителството и на 
частния сектор, които имаха за цел да 
помогнат на милиони хора да оцелеят в

една от най-тежките 
рецесии

в американската история, започнала в 
средата на март, са планирани да спрат 
дори и при почти рекордна безработица 
и тежки финансови затруднения.

Goldman Sachs обяви в едно от послед-
ните си проучвания, че очаква някои от 
програмите да бъдат удължени под ня-
каква форма, но при всички положения 
едва ли ще останат така щедри. Банките 
и комуналните услуги обясниха, че ще 
продължат да помагат на клиентите си, 
които имат затруднения при плащане-
то на сметките. Но желанието за безвъз-
мездна помощ, което надделя по време 
на най-тежката от кризите, се изпарява.

Това се случва вероятно и защото раз-
личните щати позволяват на бизнеси-
те, затворени по време на карантината, 
постепенно да се отворят отново. Ико-
номиката неочаквано разкри 2,5 мили-
она работни места през май, но в също-
то време 22 милиона работни места бяха 
съкратени в предишните два месеца и 
процентът на безработицата през май 
достигна 13,3 на сто, близо до

най-високото си ниво 
след Голямата депресия

И докато се очаква по-стабилно въз-
становяване през втората половина 
на 2020 година, безработицата веро-
ятно ще се задържи на 10 процента до 
края на годината, което е над 50-годиш-
но дъно. Много фирми затвориха за по-
стоянно и много съкратени работници 
няма да имат възможност да се върнат 
на предишната си работа, обяви наско-
ро председателят на Държавния резерв 
Джером Пауъл пред Конгреса.

„Ние оказваме голяма подкрепа за 
възстановяване на икономиката в крат-
косрочен план“, обяви и Джей Шамбот, 
старши сътрудник в изследователската 
група Брукингс. „Това попречи на непо-
средствените негативни икономически 
последствия да бъдат много по-лоши. 
Но въздействието на пандемията върху 
икономиката ще продължи най-малко 6 
месеца. Затова е наистина важно да се 
обвържат фискалните помощи с иконо-
мическите условия“.

Ето и някои от програмите за помощ и 
кога трябва да приключат:

$600 допълнителна помощ 
за безработни

Допълнителните $600 федерална по-
мощ за безработни, включени в спаси-
телния план CARES Act, трябва да спрат 
да се получават на 31 юли. Това означа-
ва, че безработните ще останат да разчи-
тат на редовните помощи от $370 на сед-
мица според оценките на Goldman Sachs.

„Огромен брой безработни ще бъдат 
заставени да преживяват с много по-мал-
ко от това, което са имали преди“, преду-
преди Хейди Шиерхолц, икономист в ле-

вия Институт за икономическа политика. 
Goldman Sachs вярва, че Конгресът ще 
удължи допълнителните помощи, но в 
размер на 300 долара седмично.

Удължаване на срока 
за данък върху доходите

Министерството на финансите удъл-
жи срока за дължимите федерални да-
нъци за 2019-та от 15 април до 15 юли, 
което е само след няколко седмици.

Мораториум върху 
изгонване от жилището

Наемателите на жилищни сгради, фи-
нансирани от ипотечните компании, 
контролирани от държавата, като Фани 
Мей и Фреди Мак, получиха 120 дни, 
през които да не могат да бъдат изгоне-
ни при неплащане на наем - гратисен пе-
риод, който приключва на 21 юли, спо-
ред спасителния план CARES Act. След 
този срок наемодателите могат да изда-
дат предизвестие за изгонване, което е 
за още 30 дни. Гратисният период за нае-
матели на еднофамилни къщи приключ-
ва на 31 август.

Неплащане 
на ипотеки

Собствениците на жилища могат да 
спрат временно изплащането на ипоте-
ките си в продължение на година за ком-
паниите с държавно участие според спа-
сителния план. На другите собственици 
се отпускат 90-дневни отсрочки за ипо-
теки от големи банки като Wells Fargo, 
Bank of America и Chase.

Битови сметки
Много телефонни, интернет и кому-

нални компании спряха изключването 
на услугите и се отказаха от такси за за-
къснение за клиенти в затруднено поло-
жение. Гратисният период изтече на 30 
юни за доставчици като Verizon, AT&T, 
Comcast and Atlantic Broadband.

Някои компании за електрически 
услуги като Con Edison, National Grid, 
PSE&G и NV Energy нямат намерение да 
прекъсват захранването в близко време.

Dominion Energy във Вирджиния пла-
нира да удължи гратисния период до 14 
октомври.

Заеми за 
малкия бизнес

Програмата за защита на заплатата бе 
предвидила опрощаеми кредити в раз-
мер на над 10 милиона долара за око-
ло 4,5 милиона бизнеси, в които работят 
по-малко от 500 работника, подпомагай-
ки така ресторанти, магазини, салони за 
красота и други малки фирми.

Заемът, предназначен да покрие раз-
ходите за 8 седмици за заплати, наем и 
комунални услуги, става безвъзмезден, 
ако бизнесите задържат работниците 
си и ако 60 процента от средствата им 
отиват за заплати, сума, която Конгресът 
наскоро намали от 75 процента.

За бизнесите, получили своя кредит 
между средата на април и средата на 
май, осемте седмици изтичат отсега до 
средата на юли.

XВижте кои програми за подпомагане изтичат скоро

Сбогом, $600  
за безработни  
и други помощи!

Снимкa: Flickr

https://leroyalespa.com
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П
леменницата на президен-
та Доналд Тръмп се готви 
да разкрие „шокиращи“ фа-
кти от отношенията в семей-
ството на държавния глава 

на Америка. Мери Тръмп написа книга за 
непристойни ситуация в дома на Тръмп 
и по всичко личи, че опитите издаването 
да бъде спряно няма да се случат. Изда-
телство „Саймън енд Шустър“ планира да 
публикува книгата в близките седмици.

Преди дни съдия от Ню Йорк отхвър-
ли иска на един от братята на президен-
та книгата да бъде спряна. Аргументът на 
адвокатите на Робърт Тръмп бе, че Мери 
Тръмп е подписала в края на 90-те годи-
ни на миналия век споразумение за не-
разгласяване на информация, в което из-
рично се казва, че няма да се публикува 
никакво описание на съдебното урежда-
не на отношенията им освен при съгла-
сие от всички замесени.

Споразумението касае завещание-
то на бащата на Доналд Тръмп - магната 
с недвижими имоти Фред Тръмп. Съдия 
Питър Кели от Ню Йорк обаче посочи в 
решението си, че съдът няма компетент-
ност да отсъжда по такова дело.

В описание в Амазон на книгата „Твър-
де много и все недостатъчно: Как моето 
семейство създаде

най-опасния човек 
на света“

се казва, че в нея се разказва за „кош-
мар от травми, разрушителни отношения 
и трагична комбинация на нехайство и 
тормоз“.

Порталът „Дейли бийст“ съобщи, че в 
книгата Мери Тръмп описва как е изи-
грала решаваща роля в разследване-
то на в. „Ню Йорк таймс“ за използване-
то на данъчни схеми от Доналд Тръмп, с 
които той е взел над 400 милиона дола-
ра от бащиния бизнес с недвижими имо-
ти. Мери Тръмп е предоставила на вест-
ника данъчни декларации на дядо си и 
други поверителни финансови докумен-
ти на своето семейство, казват източни-
ци на сайта.

Страдащият от алкохолизъм баща на 
Мери - Фред Тръмп младши - почина от 
сърдечен пристъп на 42-годишна въз-
раст през 1981 г. Според „Дейли бийст“ 
племенницата на президента обвинява в 
книгата Доналд и Фред Тръмп, че са доп-

ринесли за смъртта на баща й. Според 
нея те не са му отделяли необходимото 
внимание.

В книгата има и разговор на Мери със 
сестрата на Доналд Тръмп, бившия феде-
рален съдия Мариан Тръмп-Бари, която 
„споделя съкровени мисли“ и критикува 
брат си.

Книгата „Твърде много и все недос-
татъчно“ ще стане първата написана от 
роднина на Доналд Тръмп, в която той е 
подлаган на критика. 

Планира се тя да излезе около три ме-
сеца преди президентските избори в 
САЩ, на които Тръмп ще се бори за нов 
мандат на поста.

XМери Тръмп се готви да публикува „шокиращи“ факти за семейството на президента

Кошмар от травми: Говори 
племенницата на Тръмп

Мери Тръмп

Снимкa: Twitter

Снимкa: Simon & Schuster

http://www.silvicominc.com
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З
дравей, Ангел! Бих казал, че съм 
много объркан в създалата се 
ситуация с пазарите в послед-
ните няколко месеца. Опитвам 
се постоянно да следя мнени-

ята на различни експерти в икономи-
ката и инвестирането, но изглежда, че 
никой не може да каже с приблизителна 
точност накъде ще вървят пазарите 
в следващите месеци, а много от тези 
експерти сгрешиха в прогнозите си за 
втори рязък спад, който така и не се 
случи. Това ме обърква още повече и не 
знам какво да правя, на кого да се дове-
ря. Какво е мнението ти за моята ситу-
ация?

Здравейте и от мен, мнението ви е 
много често споделяно от други хора, 
с които говоря. Не се чувствайте изоли-
ран в това чувство на объркване, почти 
всички минаваме през него, но истината 
е, че има лек за тази ваша болка.

След дълго анализиране на сегашната 
ситуация, всекидневно в последните 2-3 
месеца, аз лично достигнах до заключе-
нието, че принципите на инвестиране, 
които работиха преди пандемията, ра-
ботят с пълна сила в момента и ще рабо-

тят по същия начин, най-вероятно и след 
още 100 години. Поради тази причина аз 
спрях да слушам експертите и просто се 
обърнах отново към трите основни прин-
ципа, на които уча хората в последните 
15 години в инвестиционната индустрия 
- разпределение на риска, дисциплина и 
частично инвестиране на капитала в оп-
ределен интервал от време.

Разпределяне на риска
Ако погледнем всяка една инвести-

ционна таблица в последните поне 100 
години назад, ще забележим, че всяка 
една година е била под флага на разли-
чен победител като вид индустрия или 
тип компании, които са доминирали 
като възвращаемост над останалите и 

много рядко някои от тези класове ком-
пании са били на върха година след го-
дина. Обикновено всяка една година по-
бедителите са се променяли.

Например, на този чарт (Табл. 1) мо-
жем да видим, че през 2012 година най-
изгодни за инвестиране са били голе-
мите компании, в категория „стойност“, 
които обикновено могат да бъдат заку-
пени на добра цена и имат потенциал 
за растеж в бъдеще. Следващата годи-
на обаче те биват заменени от малките 
компании, които окупират първата по-
зиция с 38.8% възвращаемост.

Ако погледнем внимателно различни-
те цветове, ще забележим, че 

цветовете на победителите 
се менят всяка година, 

но ако имаме от всеки един цвят в раз-
лична пропорция в нашия инвестицио-
нен портфейл, ние ще бъдем в златната 
среда в годините напред.

За повечето инвеститори този под-
ход работи отлично, защото ни помага 
да се позиционираме в една сравнител-
но изгодна за нас позиция, независи-
мо от това какво ще стане с различни-
те компании и индустрии. Приемайки 
такъв подход, ние си гарантираме, че в 
дълъг период никога няма да сме вина-
ги на върха, но и няма да сме на дъното. 
С една средна възвращаемост от около 
6-7% обаче, „златната среда“ ще ни поз-
воли да победим банката и потенциално 
инфлацията в годините напред.

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансова-
та част от живота, можете да си за-
пазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)
(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

Авторът личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пен-
сионното осигуряване и инвестира-
нето, образувателните спестовни 
сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и до-
мове.

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

На кого да се доверим 
при инвестирането днес

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Н
евиждан спад на наемите в 
Силициевата долина се ре-
гистрират в последно вре-
ме. Според базирания в Сан 
Франциско портал за жили-

ща под наем Zumper спадът е безпреце-
дентен в седемгодишното съществува-
не на локацията. Това пише френският 
вестник Le Figaro, като припомня, че Си-
лициевата долина е известна с тради-
ционно силния ръст на цените на недви-
жимите имоти.

Наемите на едностаен апартамент са 
се свили с 9,2% през май спрямо същия 
месец на миналата година. В съседните 
области в сърцето на Силициевата до-
лина цифрите са още по-впечатляващи 
– наемите за подобен тип жилища в Ма-
утин Вю, където се намира централата 
на Google, са се свили с 51,9%, а в Менло 
Парк, където се намира Facebook, спа-
дът е достигнал 14,1%. Същата е тенден-
цията и в Купертино и Пало Алто, къде-
то се намират Apple и Tesla, там наемите 
са поевтинели със съответно 14,3% и 
10,8%.

Според главния изпълнителен дирек-

тор на Zumper реалният спад на наеми-
те е още по-голям, защото свиването е 
придружено от предлагани промоции 
от собствениците. За да привлекат нови 
наематели, все повече от тях предлагат 
шест, дори осем безплатни седмици за 
добре дошли.

Как и защо се случва това?
Първият фактор е свързан с големия 

брой хора, които загубиха работата си 
в САЩ. Тенденцията не подмина и тех-
нологичните гиганти. Освен това масо-
вата работа от вкъщи несъмнено е на-
карала много служители да потърсят 
подслон по-далече и на по-евтино мяс-
то. Facebook и Google, например, пред-
ложиха на служителите си да продължат 
да работят от дома си до края на годи-
ната, а Twitter и Square дори уведомиха 
служителите си, че могат да възприемат 
този начин на работа за постоянно.

Освен това според някои анализато-
ри фактор за спада на цените на наеми-
те е и навлизането на пазара на жилища, 
предлагани преди това в Airbnb, въпре-
ки че данните на Zumper опроверга-

ват тези анализи, като показват ръст на 
предлагането и на броя на собственици-
те на имоти на платформата за кратко-
срочни наеми спрямо 1 януари.

Въпреки спада на цените обаче паза-

рът на недвижими имоти в Сан Франци-
ско остава най-скъпият в САЩ. Средни-
ят наем на едностайно жилище в града 
е намалял до... 3360 долара на месец 
спрямо 3700 долара година по-рано.

XСобственици предлагат шест, дори осем безплатни седмици за добре дошли

Снимкa: Flickr

Невиждан спад: Наемите в 
Силициевата долина рухнаха

Въпреки опразнените офиси и липса-
та на перспектива някои инвестито-
ри в имоти продължават да строят. 

Двама от тях залагат на проект, който да 
превърне едно от скучните предградия 
на Сан Франциско, Сан Хосе, което се на-
мира в сърцето на Силициевата долина, в 
по-гъстонаселено и градско място. Може 
да звучи невероятно насред пандемия, 
но те смятат, че компаниите от залива на 
Сан Франциско, които позволяват на слу-
жителите си да работят от вкъщи, в край-
на сметка ще върнат хората си в офиси-
те в част от областта, която все още не е 
пренаселена с големи технологични ком-
пании.

„Смятам, че ще имаме наематели, кои-
то ще се наредят на опашка“, казва Гари 
Дилабоу, който с партньора си Джеф Ари-
лага е инвестирал над 300 млрд. долара 
в придобиването на имоти в града през 
последните три години – от паркоместа 
до театър, в който се играят представле-
нията на комедиен клуб. Коронавирусът 

просто „ускори и засили много от убеж-
денията, които имаме“, допълва той.

Дилабоу и Арилага бяха сред инвес-
титорите, които залагаха особено на ин-
вестициите в Сан Хосе преди пандемията. 
Благодарение на новите линии за масов 
транзит, които ще свързват града с дру-
ги регионални хъбове, и плановете на 
Google да построи голям кампус пред-
приемачите се надпреварват

да извлекат печалба
от очаквания ръст на търсенето на имоти.

Бизнес сгради с обща площ от около 
1,1 млн. кв. м, равняващи се на над чети-
ри сгради Емпайър Стейт Билдинг, са пла-
нирани в центъра на града през идните 
десет години след повече от десетилетие 
без нови офиси. Други близо 790 хил. кв. 
м се подготвят в западната част на центъ-
ра на града, където Google строи сграда 
за около 25 хил. служители.

Изглежда, че моментът на Сан Хосе на-
стъпи. Градът е третият по големина в Ка-
лифорния и там живеят над един милион 
души, но по-спокойният му начин на жи-
вот го лиши от градския престиж на Сан 
Франциско, а много семейства, работе-
щи в технологичния сектор, се установя-
ват в предградия като Менло Парк и Пало 
Алто. Градът не е толкова скъп като съсе-
дите му, но в никакъв случай не е и евтин. 
Средната цена на жилищата е около един 
милион долара, а градът се бореше с без-
домничеството и жилищната криза още 
преди Дилабоу, Google и други да поми-
слят за превръщането на централната 
част в хъб за високоплатени служители.

Инвеститорите 
продължават да строят

Снимкa: Bloomberg

http://restaurantmehanata.com/
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13
-годишно българско 
момиче впечатли све-
та от Флорида, където 
преди дни се прове-
де Международният 

финал на Американската математиче-
ска лига. Димана Праматарова от Плов-
див стана абсолютен шампион в надпре-
варата с впечатляващо постижение - тя 
успя да реши 80 задачи за по-малко от 
10 минути.

Представянето на България във Фло-
рида бе още по-бляскаво, защото вто-
ро и трето място отново са заети от бъл-
гарски ученици - Сияна Павлова и Васил 
Стойков. Заради пандемията от коро-
навирус състезанието се провежда он-
лайн, но това не пречи на българските 
таланти да оставят конкуренцията назад 
в класирането и да спечелят първо мяс-
то и в отборното класиране по държави.

Димана е шестокласничка в Образцо-
ва математическа гимназия „Акад. К. По-
пов“ в Пловдив.

Младата математичка се бори в чети-
ри изключително трудни кръга, а накрая 
й се налага да участва в допълнителен 
рунд за определянето на големия побе-
дител. Ученичката успява да реши слож-
на задача за 45 секунди и с лекота пре-
борва деца от Индонезия и Казахстан.

Трите българчета се обучават в „Ака-
демия ХХI век“, а преподавателите им са 
във възхита от успеха им.

Цялото състезание продължава око-
ло четири часа, през които Димана била 
толкова напрегната, че дори

не хапнала 
залък хляб

и не пила вода, тъй като искала да е мак-
симално концентрирана. Децата, кла-
сирани за този голям финал, са опреде-
лени след предварителен национален 
кръг.

Догодина Дими и останалите призьо-
ри са поканени от самия Тим Сандърс да 
представят страната ни във Флорида.

Състезанието на Американската ма-
тематическа лига стартира през 1976 г. 
с цел да се организира турнир между 
най-изявените ученици по математика 
в националните гимназии по целия свят. 
Прави се много сериозен подбор, преди 
да се стигне до финалния кръг, а победа-

та е символ на престиж.
Състезанието добива популярност 

през годините и се провежда като меж-
дународно състезание. Годишно ARML 
провежда повече от 400 състезания, в 
които участват повече от 30 000 учени-
ци от САЩ, Филипините, Индонезия, Ин-
дия, Грузия, Хавай, Ботсвана, Намибия и 
др.

Състезателните теми изискват прила-

гане на стратегии за решаване на задачи 
и включват задачи от области като тео-
рия на числата, статистика, вероятнос-
ти, комбинаторика, алгебра, геометрия 
и др

Димана е едно от талантливите

деца на фондацията 
на Димитър Бербатов

и печели всяко състезание, на която се 
явява. През 2019 година няма състеза-
ние, в което да е участвала и да не е спе-
челила призово място. Само за изми-
налата година става първа на ММО на 
Сингапурските и Азиатските училища 
(SASMO), квалификацията за Хонконг-
ската ММО (HIKMO), квалификацията 
за Тайландската ММО (TIMO). Печели с 
максимален резултат за нейната възрас-
това група ОМТ „Румен Грозданов“, І НС 
по финансова математика. Единствена в 
Пловдивска област до V клас, в област-
ния кръг на НС „Европейско кенгуру“ 
получава максималния резултат от 100 
възможни точки. Заема първите места 
в XXVI Великденско НС, финалното със-
тезание на клуб „Математически таланти 
2019“, XXVIII НМТ „Черноризец Храбър“, 
XXVII НМТ „Иван Салабашев“, ОМТ „Димо 
Малешков“, XXVII Коледно НМС.

За поредна година Димана беше на-
градена с еднократна стипендия от Об-
щина Пловдив за постигнати високи ре-
зултати в областта на математиката.

Талантът й обаче не се изчерпва само 
с високите постижения в точната наука.

Тя обожава да прави миниатюрни 
скулптурки и цели сюжети от цветна по-
лимерна глина. Умее да рисува прекрас-
ни картини с различна техника. В сво-
бодното си време създава и уникални 
3D макети от картон и пластелин. Обича 
да чете енциклопедии и да гледа филми 
за планетите и звездите. Кара ски, оби-
ча да плува, да играе футбол и народна 
топка.

Българче - №1 в 
математическата 
лига на САЩ
XОще две деца от България триумфираха на челните места на финала

Димана Праматарова

Снимкa: в-к „Марица“

Снимкa: Фондация „Димитър Бербатов“

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Заразените с Covid-19  
в Канада са над 103 200 души
Заразените с коронавирус в Канада 

надминаха 103 250 души. Това ста-
ва ясно от данните на канадското 

здравно министерство, обявени в поне-
делник. Тогава Канада регистрира 218 
нови случая на заразяване за деноно-
щие. Общият брой на починалите от ви-
руса е 8522. През последните 24 часа в 
понеделник смъртните случаи са били шест. Здравното министерство заяви по-
рано, че над 90 процента от смъртните случаи са хора на възраст над 60 години.

Трюдо не даде шефката  
на Нuawei за двама канадци

Премиерът Джъстин Трюдо отка-
за да размени двама държани в 
китайски затвор канадци за дър-

жаната под домашен арест в Канада 
финансова директорка на китайския те-
лекомуникационен гигант Huawei. Ми-
нистър-председателят обясни, че това 
би поставило в опасност милиони ка-
надци. „Не мога да допусна своеволните 

арести на канадски граждани да влияят на функционирането на нашата съдебна 
система“, каза Трюдо и допълни, че не става дума само за двамата канадци, а за 
всеки канадец, който пътува до Китай.

Празникът на Канада ще  
се чества по уникален начин
Честванията за националния праз-

ник на Канада ще са малко по-ти-
хи и спокойни на фона на страхо-

вете в населението за последиците от 
коронавируса. Празненствата, парадите 
и фойерверките, които обикновено са 
част от празника, бяха отменени зара-
ди пандемията. Канадците обаче все пак 
намират начин да отбележат рождения 
ден на страната си. В Монреал ще има изпълнения на артисти, които ще играят 
пред празни трибуни. Шоуто е предварително записано и ще бъде излъчено по 
телевизията.

Отава е обвинена, че е 
оставила канадци в Сирия

Доклад на международната орга-
низация „Хюман Райт Уотч“ призо-
ва за спешно репатриране на 47 

канадци, от които 26 деца, оказали се в 
нечовешки условия в Сирия като бивши 
членове на въоръжената групировка 
„Ислямска държава“. Документът, който 
бе публикуван в понеделник, обвинява 

Канада, че е оставила хората си заради предполагаемите им връзки с ИД, прене-
брегвайки международните си задължения в сферата на правата на човека. Спо-
ред организацията Отава е отказала незаконно консулски услуги и е отказала по-
мощ на сънародниците си.

Тежък сблъсък на автобус  
и трактор в Монреал
Шофьор от градския транспорт 

на Монреал бе сериозно ра-
нен след тежък сблъсък между 

автобус и трактор. Инцидентът е станал 
в понеделник около 9 часа сутринта на 
кръстовището на булевард Анри-Бураса 
и авеню Палетие. Според полицейска-
та служба на Монреал камионът е бил 
спрял на червен светофар, когато автобусът, движещ се по линия 469, се е блъс-
нал в него. Водачът на камиона няма никакви наранявания, а според здравните 
власти и животът на шофьора на автобуса е вън от опасност.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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П
редпазни маски, разработе-
ни от БАН по специална тех-
нология, направиха пробив 
извън България. Те са обо-
рудвани с филтри с активен 

въглен от костилки на кайсия и наскоро 
получиха сертификат от италианска спе-
циализирана лаборатория. Новината 
съобщи проф. д-р Павлинка Долашка от 
Института по органична химия към БАН.

За откритието на българските учени 
стана ясно още през март, когато се въ-
веде извънредното положение в Бъл-
гария. Сега обаче те получават специа-
лизиран сертификат и международно 
признание. 

„Епидемията ни научи как като учени 
можем бързо да реагираме на пробле-
ми“, каза проф. Долашка. Тя си спомни, 
че когато екипът от БАН бил извикан в 
кризисния щаб през март, там имало 
едни изключително притеснени хора.

„Никой по света не знаеше как да ре-
агира. Въпреки че сме работили по ан-
тивирусни продукти, реших, че на първо 
място трябва да намерим начин

да се предпазим от вируса
и чак след това да се мисли за лечение 
на вече заразените“, разказа още проф. 

Долашка пред „Блумбърг ТВ България“. 
Новото предпазно средство е разра-

ботено от екип учени от Българската 
академия на науките в рамките на Цен-
търа за компетентност за чисти техно-
логии и Националната научна програма 
БиоАктивМед.

„Първо намерихме компа-
ния, която да произвеж-
да платове и филтри за 
маските. После Био-
логическият факул-
тет трябваше да 
тества тези фил-
три. Маските са 
готови и послед-
ните тестове по 
тях приключиха. 
Преди няколко 
дни ние получи-
хме и сертификата 
от италианската лабо-
ратория“, каза проф. До-
лашка.

Тя изтъкна и предимствата на 
тези маски в сравнение с китайските. 

„Една маска струва само 5-6 лева, кол-
кото кутия цигари, но може да се из-

ползва многократно - да се пере и да се 
сменя филтърът“, каза ученият. Профе-
сорката обясни, че филтърът може да 
се регенерира със силна струя на водна 
пара, да се изпере маската и след това 
той да се поставя отново, което позволя-
ва маската да се използва неколкократ-
но.

Маските вече са на българския пазар, 
още преди да дойде новината, че итали-
анската сертифицирана лаборатория е 
започнала тестове върху тях. Получава-
нето на сертификата дава възможност 
да се започне производство и в чужби-
на. Има много фирми извън България и 
извън Европа, които вече проявяват ин-
терес да произвеждат родните маски.

„10-дневни изследвания показаха, че

този филтър спира 
напълно вируса

Многопластов е, а за експеримента е 
използван вирус, който инфектира хо-
рата с големина подoбна на коронави-
русите“, обясни преди време деканът на 
Биологическия факултет на Су „Св. Кли-
мент Охридски“ проф. Стоян Шишков.

Той разясни, че филтърът може да 
се използва непрестанно с часове. По-
сле да бъде изваден от маската за едно-
кратна употреба, да се стерилизира под 
пара, с ютия и да се подсуши, после на-
ново да се използва.

Според проф. Долашка маските на 
БАН са много икономични. „Аз съм с три 

маски от началото на панде-
мията досега“, призна тя.

А началото на всич-
ко проф. Долашка на-

рича „ужасно“. „Ви-
дяхме хора, които 
са абсолютно 
безотговорни и 
поискаха много 
средства за про-
изводство. В съ-

щото време една 
жена ни дари 200 

кг активен въглен, 
друга ни подари спе-

циален плат“, допълни 
ученият. Тя се обърна към 

депутатите и министрите да ре-
шат въпроса с обществените поръчки в 
науката, които отнемат много от време-
то на учените. 

Пробив в чужбина: Маски  
на БАН с въглен от кайсии

XТе предпазват от вируса и не са по-скъпи от кутия цигари

Проф. Павлинка Долашка

https://www.paintersusainc.com/
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10 
години трябваше да от-
бележи този април не-
повторимият фолкло-
рен фестивал в Чикаго 
„Верея“. На него идват 

състави от всички краища на САЩ, как-
то и от Канада. На сцената винаги танцу-
ват и пеят малки и големи, българи, аме-
риканци, канадци. Главен организатор е 
Константин Маринов - Kоцето, който като 
истински войвода събира участницитe и 
всяка година прави голям празник за 
българската фолклорна музика и за бъл-
гарските танци.

24 април беше тъжен за Коцето. На 
този ден щеше да е 10-тото юбилейно из-
дание на „Верея“. Вместо на сцената, за-
ради коронавируса Коцето си беше вкъ-
щи, както и повечето българи в Северна 
Америка. „Надявам се да е за хубаво“, 
каза той във видеообръщение във фейс-
бук и обяви, че датата на фестивала се 
премества за октомври.

Коцето се надява, че до октомври ситу-
ацията с коронавируса ще е по-добра, че

„Верея“ отново 
ще разтърси Чикаго

„Ние бяхме напълно готови. Всички 
бяха резервирали билети да дойдат. Ча-
кахме до последно и когато на 15 март 
обявиха, че в Илинойс се налага каранти-
на, стана ясно, че не можем да направим 
фестивала. Обадих се на всички и те ме 
подкрепиха да се съберем през октом-
ври“, разказва той.

„Верея“ е насрочен за 23 и 24 октомври 
и ще се състои в полското училище в Чи-
каго. „Залата е голяма, събира поне 1000 
души. Ако разхлабят мерките и позволят 
на големи групи да се събират, даже има 
възможност да разположим хората през 
седалка и пак ще съберем 500 души. На-
дяваме се всичко да се развие добре. Към 
средата на септември ще стане ясно“, каз-
ва Маринов.

Тази година на фестивала ще участ-
ват над 65 състава и над 1500 души. Ще 
дойдат 4 или 5 нови състава. Програма-

та е предвидена за два дни. В петък – от 
5.30 до 8.30, а събота ще бъде цял фести-
вален ден. „Всички фестивали са ми лю-
бими. Всеки фестивал е уникален сам по 
себе си“, казва родолюбецът. „Да ги деля 
на любими и по-любими, би било като да 
деля децата си – няма как стане“, допъл-
ва Коцето.

В Северна Америка има 
100 състава

казва Коцето, като в 30 от тях танцуват 
американци и канадци. „Миналата сед-
мица мина европейският фестивал. Tе 
го направиха виртуално. Бях поканен да 
поздравя участниците. Видях как мина 
при тях и ако ситуацията с коронавиру-
са е същата или се влоши, може и „Верея“ 

така да направим“, разсъждава умислено 
Коцето.

През годините фестивалът се е про-
веждал на различни места – в Торонто, 
в Лондон, и в Стара Загора, където фо-
румът съществува паралелно с този в 
Чикаго пет поредни години. „Идеята за 
първия фестивал дойде спонтанно“, каз-
ва Коцето. „Искахме да се съберем със 
състави от други градове в Америка и го 
направихме. Първия фестивал кръсти-
хме „Празник на хорото“. Оттогава вина-
ги правим фестивала с удоволствие и за 
хората и явно те затова го харесват“, до-
пълва той.

През април Маринов бе зарадван с 
грамота от държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина, която генералният 
консул в Чикаго Иван Анчев връчи вир-
туално. Наградата се дава за приноса на 
българина за „популяризирането на бъл-
гарските фолклорни традиции в Север-
на Америка и провеждането на културни 
събития, обединяващи българите на аме-

риканска и българска земя“.
И тъй като Коцето е много деен човек 

и не може да стои, без да прави нищо, е 
направил клипчета в канала на „Верея“ в 
Ютуб, с които зрителите могат да просле-
дят историята на фестивала. Освен това 
той създаде

читалищна телевизия 
„Ишлеме Продакшън ТВ“

със съдействието на център „Малката 
България“ при „Малко българско учили-
ще“, която ще показва в ютуб предавания 
за народното творчество и българската 
култура. Първият епизод в тази телеви-
зия вече беше излъчен и беше озаглавен 
„На софрата с бай Коста“.

И все пак запазената марка на Коцето 
си остава фестивалът, който създаде пре-
ди 10 години. Заразени от „Верея“ други 
българи също правят фолк фестивали в 
други градове на Щатите, но „Верея“ си 
остава феномен – една феерия от музика 
и танци и много приятелства. 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XС надежда в сърцето организаторът Коцето Маринов 
вярва, че събитието ще се състои през октомври

Заради Covid-19: Отложиха 
фолклорния фестивал 
„Верея“ в Чикаго

Константин Маринов – Коцето 

Фестивалът „Верея“ през 2014 г.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Л
ипсата на чуждестранни ту-
ристи е един от основните 
проблеми за много държави 
по света, чиито икономики за-
висят силно от приходите от 

туризъм. България е една от тях и дока-
то в нея липсата на руски и германски ту-
ристи се оказва жизненоважно, то в дру-
ги части на Европа отсъствието на гости и 
посетители от Америка води до милиони 
загуби.

Затварянето на европейските граници 
за американците това лято заради панде-
мията ще означава загуба от 1,8 милиарда 
евро за италианската икономика, заяви 
преди дни основният синдикат в селско-
то стопанство - Колдирети (Coldiretti).

„Пътниците от Съединените щати са не-
европейските туристи, които най-много 
ценят Италия, с

12,4 милиона нощувки 
през лятото

сочат данни на италианската централна 
банка (Bankitalia) за третото тримесечие 
на 2019 година, на които се позовава Кол-
дирети.

Липсата им това лято ще се изрази в за-
губа от 1,8 милиарда евро за италианския 
туризъм, подчертава организацията в ко-
мюнике.

Към тази загуба ще се прибави и от-
съствието на пътуващи от Русия, които 
през последните години непрестанно се 
увеличаваха. Продължават да постъпват 

слаби сигнали и от Германия и Северна 
Европа въпреки отварянето на граници-
те в ЕС от петнайсет дни, изтъква синди-
катът.

Страните от ЕС трябва да постигнат 
споразумение по списък със страни с 
ниво на зарази с Ковид-19, което да поз-
волява да бъдат смятани за сигурни. Така 
техните граждани ще имат право да пъ-
туват до ЕС от 1 юли. Списъкът, който ще 
бъде актуализиран на всеки две седми-
ци,

засега изключва 
Съединените щати

и включва Китай при известни условия.
Според Колдирети липсата на чуждес-

транни туристи не се компенсира от въ-
трешния туризъм, тъй като едва 34 ми-
лиона италианци са решили да заминат 
във ваканция това лято поне за някол-
ко дни. Това е с 13 процента по-малко от 
миналата година.

Синдикатът обаче подчертава, че тази 
година Италия е тотално предпочитана-
та дестинация на италианците (93 на сто) 
спрямо 86 на сто миналата година.

XВ Италия страдат най-много от липсата на туристи от САЩ

Едно лято без американци 
в Европа: Милиарди загуби

https://www.mbglogistics.com/
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Е
вропейският съюз отвори от-
ново външните си граници за 
14 държави извън блока още 
в сряда. Сред тях обаче не е 
САЩ. Жителите на Канада оба-

че ще могат да пътуват свободно до Ста-
рия континент. Решението влиза в сила 
от 1 юли.

Сред държавите, които са извън бло-
ка и ще могат безпрепятствено да вли-
зат, са – Алжир, Австралия, Канада, Гру-
зия, Япония, Черна гора, Мароко, Нова 
Зеландия, Руанда, Сърбия, Южна Корея, 
Тайланд, Тунис и Уругвай. Жителите на 
Китай също ще могат да минават грани-
ците на ЕС, но при определени условия.

САЩ отпадат от списъка, тъй като в 
последните дни там се наблюдава голям 
скок на новозаразените. До момента в 
САЩ има най-голям брой потвърдени 
инфекции и най-много смъртни случаи.

В ЕС няма да се допускат хора, живе-
ещи постоянно в САЩ или друга тре-
та страна със забрана, независимо от 
гражданството на човека, съобщи висо-
копоставен служител в Брюксел, цити-
ран от „Ню Йорк таймс“. 

Новите ограничения не са задължи-
телни за 27-те членки на Съюза, но те ще 
са мотивирани да го спазят, защото ина-
че рискуват границите на другите стра-
ни да бъдат затворени за граждани на 
неспазващите правилото.

На този етап това изглежда означава, 
че ако живеете в САЩ, може да не успее-

те да влезете в друга страна от Европей-
ския съюз,, освен България. Засега не е 
ясно колко държави ще приложат изис-
кването за постоянно жителство, а не за 
гражданство, когато приемат хора, ид-
ващи от трети страни.

Последната заповед от вторник ве-
черта на здравния министър Кирил Ана-

ниев казва, че граждани на ЕС могат да 
влизат на територията на България. Но 
за идващите от САЩ продължава да 
има задължителна 14-дневна каранти-
на. Заповедта важи до 15 юли. В Бълга-
рия могат да влизат и хора, които са във 
„фактическо съжителство с български 
граждани“, дори и да нямат граждан-

ство, т.е. вашият американски съпруг/а 
биха могли да влезнат в страната, но 
също ще подлежат на двуседмична ка-
рантина.

Европа затвори външните си граници 
през март, след като в много държави 
извън общността се наблюдаваше ръст 
на заболелите.

ЕС няма да пуска жители 
на САЩ, независимо  
от гражданството
XВсе още може да се приберете до България, 

но задължителната карантина остава

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Европа постепенно се отваря, на 
много места лятната ваканция вече 
започна, а това означава, че мнози-

на ще се решат на пътуване със самолет. 
Но какво трябва да знаем, ако ни пред-
стои полет? Тук изброяваме по-важните 
правила и мерки, въведени от авиоком-
пании и летища в Европа.

Маските са 
задължителни

Носенето на предпазни маски е за-
дължително за всички пътници - както 
на летището, така и в самолета. Изклю-
чение се прави само за децата до 6 годи-
ни, както и за хора, при които носенето 
на маска не се препоръчва от медицин-
ски съображения.

Друго важно изискване е маската да 
се сменя на всеки четири часа, а ръцете 
да се мият и дезинфекцират често. И тъй 
като предаването на багажа, проверки-
те за сигурност и самият полет в пове-
чето случаи отнемат повече от четири 
часа, пътниците трябва да разполагат и 
с втора маска за смяна.

Ръчният багаж
На повечето германски летища важи 

следното правило: само един ръчен ба-

гаж на човек. Това се прави с цел да се 
съкрати времето за проверка на бага-
жа, което на свой ред намалява и риска 
от зараза.

При проверките пътниците са длъж-
ни да спазват дистанция от най-малко 
1,5 метра, което налага да бъдат отво-
рени повече гишета за чекиране и про-
верка на документите и багажа.

Медицински контрол 
на летищата

На този етап много 
летища все още не са 
въвели задължително 
измерване на темпе-
ратурата, но и към мо-
мента са длъжни да раз-
полагат с необходимото 
оборудване, за да могат при 
нужда да започнат да мерят тем-
пературата на всички пътници. На ле-
тището в София служители мерят тем-
пературите на всички пристигащи.

„Луфтханза“ пък планира да предлага 
на пътниците си доброволен тест за ко-
ронавирус. От авиокомпанията уточня-
ват, че услугата ще се предлага основно 
на пътници, пътуващи за страни, които 
изискват актуален тест за зараза.

Рискът на борда 
на самолета

Да, на борда на са-
молета съществува 
риск от заразяване, 

но той не е висок, уве-
ряват авиокомпаниите, 

пояснявайки, че в самоле-
тите циркулацията на възду-

ха е отгоре надолу. 
Това означава, че издишваният от 

пътниците въздух се просмуква към 
пода. „Рискът от въздушно-капкова за-
раза на борда на нашите самолети е 
толкова незначителен, колкото и в опе-
рационната на която и да било герман-
ска болница“, четем на сайта на авио-
компания „Condor“.

На друго мнение е ръководителят на 
хамбургския Институт за тропическа 
медицина Йонас Шмит-Ханазит. Според 
него риск съществува и при най-модер-
ните системи за филтриране на въздуха. 
И колкото по-дълъг е полетът, толкова 
по-висок е рискът от заразяване, преду-
преждава вирусологът.

Празни седалки 
по средата?

Авиокомпаниите не са длъжни да ос-
тавят незаети средните седалки в само-
летите. Превозвачът може да направи 
подобна подредба, но само ако броят на 
пътниците го позволява. С други думи: 
пътниците нямат право да изискват от 
авиокомпаниите да оставят средните 
седалки незаети.

На път в Европа - нови правила 
за полетите в ЕС
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Китай прие спорния  
закон за Хонконг

Китайският парламент прие зако-
на за националната сигурност 
на Хонконг единодушно със 162 

гласа. Очаква се той да влезе в сила 
съвсем скоро. Главният редактор на 
„Глобал таймс“ - таблоид, издаван 
от официалния орган на китайската 
компартия „Женмин жибао“ - заяви 
в Туитър, че най-тежкото наказание, 
което законът предвижда, е доживотен затвор, но не даде повече подробности. 
Властите в Пекин и Хонконг нееднократно са казвали, че нормативният акт е на-
сочен срещу шепа „размирници“ и по никакъв начин няма да засегне правата и 
свободите в Хонконг.

Френски спецчасти  
нахлуха в парижки мол

Полицейска операция се прове-
де в търговски център в Париж 
след съобщение за въоръжен 

мъж вътре. Това съобщиха в изявле-
ние в Twitter от полицията във френс-
ката столица. Полицейски източник 
обяви, че операцията е имала за цел 
да провери сигнала, но подозрение-

то не се е потвърдило. Клиентите на мола „Ле Катр Тан“ в бизнес района „Дефанс“ 
са били евакуирани. Влаковете на метрото също не са спирали на едноименната 
станция, а полицията призова хората да избягват района.

Жена почина след изнасилване 
на племенниците й
Възрастна жена получила сър-

дечен удар, след като била при-
нудена да гледа как нападател 

изнасилва брутално трите й племен-
ници. Мъжът влязъл в дома на се-
мейството в Южна Африка с качулка 
на главата и заплашил жертвите си с 
пистолет. След това заключил в стая-
та на бабата трите сестри, които са на възраст 19, 22 и 25 години. После започнал 
да ги изнасилва една по една пред очите на жената, която ги отглеждала. От глед-
ката тя паднала на земята и издъхнала на място.

Турция с мащабен  
удар срещу дрогата

Най-голямата операция срещу нар-
котици в историята на съвремен-
на Турция бе проведена в сътруд-

ничество с девет държави. Това обяви 
министърът на вътрешните работи Сю-
лейман Сойлу. По негови данни 67 от 
94 заподозрени са задържани в „Опера-
ция Блато". Според министъра акцията е 

планирана от около година и е насочена към дрогата и придобити от наркотра-
фик средства. Девет държави, включително Холандия, Белгия, Испания, Италия, 
Чили, Еквадор и Бразилия, оказали съдействие.

Южният полюс се затопля 
най-бързо отвсякъде
Южният полюс се е затоплил над 

три пъти повече от останалата 
част от света през предишните 

три десетилетия, твърдят новозеланд-
ски учени. Температурата там се е по-
вишила приблизително с 1,8 градуса по 
Целзий през последните 30 години, кое-
то е повече от три пъти над средното за 
света. Резултатите оборват разпространеното сред специалистите схващане, че 
Южният полюс е защитен от затоплянето. Според учените температурата се по-
качва заради естествените климатични промени в тропиците.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Контрастът е най-видим там, където 
институциите трябва да прилагат зако-
на спрямо власт-имащи и власт-няма-
щи. По отношение на записите и смс-ите 
на премиера, прокуратурата е хриси-
ма като калугерка: те са пратени на ня-
какъв незнаен прокурор за проверка, 
а главният прокурор дори и не знае за 
какво става дума и очевидно не се инте-
ресува. (Е, веднъж се изтърва да каже, че 
става дума за атака срещу властта и про-
куратурата, но после май се усети, че се 
издава.) По отношение на президент-
ския секретар и Бобокови, прокуратура-
та е супер активна, сама публикува смс-
и дори на хора, които не са обвиняеми, 
и се произнася не само по правната им 
страна, но и по моралната.

Дянков, Трайков и Прокопиев са об-
винени в създаване на ОПГ заради това, 
че държавата е продала на публичен 
търг миноритарен пакет акции от пред-
приятие. Те са заговорничели очевидно 
на публична конференция пред медии 
– нещо, което сигурно ще стане пре-
цедент в световните конспирации. Съ-
щевременно Борисов и Горанов, които 
очевидно са се срещали и разговаряли с 
Васил Божков (лично или чрез пратени-
ци) в далеч по-дискретни формати, не са 
създали ОПГ за източване на 700 млн. от 
хазната, което за съжаление е факт.

От тези факти безпристрастен наблю-
дател би могъл да заключи, че в Бълга-
рия ОПГ-та могат да създават само тези, 
които не са на върха на властта. Власт-
та е сакрална, свещена и всеки, който си 
мисли обратното, е размирник, който 
трябва да бъде осмян и изгорен.

Добре дошли в Средновековието! И 
далеч не е случайно, че в такава сре-
да се появяват одиозни фигури, които 
твърдят, че първият либерал бил Луци-
фер, а последният щял да бъде Антих-
ристът. А „консервативната“ власт в Бъл-
гария защитава своя сакрален характер 
и продължава да ни убеждава, че е „пра-
вова държава“. Колкото е сакрална, тол-
кова и правова.

Та както стана дума, при тая пропаст, 
която се е отворила между реалност и 
фасадност, властта може да бъде удър-
жана само по два начина. Първият е ме-
дийно да облъчват непрестанно хората 
с „информация“ за подвизите на властта 
в „битката за справедливост“. Промива-
нето на мозъците има свои граници оба-
че. Все повече гласове се надигат, че си-
туацията става нетърпима. Вторият път 
е авторитарна концентрация на власт, 
която да запуши всяка възможност за 
критика и недоволство. И двата подхода 
за удържането на властта ще имат много 
висока цена за България и могат лесно 
да изтрият постигнатото дотук.

Послеслов: Оправдаването на Дян-
ков, Трайков и Прокопиев от съда е все 
пак сигнал, че не всичко е загубено по 
отношение на правовата държава у нас. 
Съдът (дори специализираният) все още 
изпълнява функцията си на контролен 
орган по едно доста произволно обви-
нение, което си позволява откровено 
абсурдни политически акции.

ДАНИЕЛ 
СМИЛОВ

Властта може  
да бъде удържана 
само по два начина

През последните седмици властима-
щите от правителство и прокуратура се 
опитват да ни убедят, че са подели сери-
озна борба срещу корупцията и за въз-
становяването на правовата държава и 
справедливостта в страната. Но ситуа-
цията е аналогична с тази на Алепу: кол-
кото повече ни повтарят, че нещото е 
подпорна стена, толкова по-ясно става 
на всички, че то си е хотел.

Премиерът се кълне и кръсти, че не 
е вземал пари, главният прокурор под 
път и над път тръби, че не действа поли-
тически... И колкото повече сервилните 
медии тиражират тези послания, толко-
ва повече хората се убеждават, че ста-
ва дума за някаква фалшива фасада, зад 
която се крие нещо друго.

Това друго се нарича „държавата на 
управляващите“, а се продава като „пра-
вова държава“. В правовата държава ин-
ституциите бранят закона, а в държава-
та на управляващите бранят тези, които 
са близки до властта. У нас тази власт се 
държи от тандема ГЕРБ-ДПС, който през 
последните години овладя не само из-
пълнителните и законодателните, но и 
съдебните органи.

В държавата на управляващите фор-
мално всичко е както в правовата дър-
жава, само че реално е точно обратното.

„Борба с корупцията по високите ета-
жи на властта“ означава „борба с ко-
рупцията не по най-високите етажи“, а с 
тези, които са изпаднали от тях и най-ве-
че с неудобните;

„Независима проверка на скандални 
записи и смс-и на властта“ означава „ту-
пане на топката и провеждане на показ-
ни акции, които да отклонят вниманието 
в друга посока“;

„Равенство пред закона“ означава 
„строгост към позицията и неудобните 
и грижа и внимание към властимащите“;

„Свобода на словото“ е „свобода да се 
хвали правителството и да се плюе опо-
зицията“.

„Борба с олигархията“ е „разчистване 
на пътя на едни за сметка на други, по-
близки до властта“...

От тази гледна точка България вече 
живее в антиутопия, съчинена от екип 
между Оруел и проектант на подпорна 
стена. Контрастът между реалност и фа-
садност става толкова огромен обаче, 
че трудно ще бъде удържан без медика-
ментозна интервенция, халюцигени или 
преминаване към авторитарна власт.

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

„Когато гащите спрат пръднята, тогава 
маските ще спрат вируса.“

Депутатът от БСП Явор Божанков в 
профила си във Facebook в коментар 

на връщането на мярката за носене на 
маски на закрито в България

„Отстрани изглежда, че премиерът е 
изпуснал козите.“

Кандидатът за лидер на БСП Кирил 
Добрев коментира ситуацията в 

управляващата партия ГЕРБ

„Който спинка сладко, има чиста съвест. Което куче ме 
е залаяло, все е побесняло.“
Премиерът Бойко Борисов коментира пред привърженици 

на ГЕРБ скандала със снимките, на част от които бе 
сниман да спи, а на други бяха показани нощни шкафчета 

като неговите, пълни с пачки евро

„Карам 
недисциплинирано, 
това е пълен резил.“

Баскетболният 
треньор и акционер 

във футболния 
„Левски“ Тити Папазов, 

след като бе заснет 
да минава на червено 

с висока скорост в 
насрещното

„Като се срещнете на улицата, не се 
целувайте и не се прегръщайте. Много 
са ми смешни някои като тръгнат да 
се ръкуват. В цяла Югоизточна Азия, 
когато се видят хората, се покланят, 
което свидетелства уважение. Няма 
нужда да му се хвърляш на врата.“

Директорът на Центъра за заразни 
и паразитни болести проф. Тодор 

Кантарджиев в коментар на 
нарастващите случаи на заразени с 

коронавирус в България

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova


BG VOICE

1 - 7 юли 2020 г.1 - 7 юли 2020 г. 32 - 3332 - 33

ИВАЙЛО ВЕЗЕНКОВ
„Свободна Европа“

Ю
ни. Мерките срещу ко-
ронавируса тъкмо са 
отхлабени и бизнесът 
започва да работи в оч-
акване на летния сезон, 

макар и в по-необичайна обстановка. На 
15 юни хотелът на Веселин Налбантов в 
Слънчев бряг отваря врати в очакване 
на първите туристи. Само една седмица 
по-късно обаче затваря заради отмене-
ни чартърни полети и отказали се групи 
с туристи. Такава е картината в голяма 
част от морските курорти. Увеличените 
случаи на заразени с коронавирус в по-
следните две седмици уплашиха дори и 
туристите, които все пак бяха решили да 
дойдат на море в България.

Най-големият български курорт на 
Черно море - Слънчев бряг, изглежда 
по-различно в началото на това лято. 
От обичайната глъчка няма и следа, пла-
жовете са полупразни, а цели хотелски 
комплекси са затворени.

„В момента нищо не работи около нас, 
само 4-5 хотела. А хората, които искат да 
отворят, не знаят какво да правят и са в 
паника“, казва Налбантов пред „Свобод-
на Европа“. Според него повод за това 
объркване са „противоречивите сигна-
ли от управляващите“.

Последната голяма група, отменила 
резервациите си, е трябвало да пристиг-
не от Румъния. „Оказа се, че пак има мно-
го болни у нас с тези увеличени тестове 
и хората се уплашиха“.

Налбантов тъкмо е назначил 20 души 
и сега те

отново трябва 
да си търсят работа

Той казва, че всяка година назнача-
ва и пенсионери, които нямат право 
да участват в схемата за държавна по-
мощ за запазване на заетост по схемата 
„60/40“, която покрива 60% от заплатите 
и осигуровките на служителите.

„Жалко за тези хора. Сега съм ги раз-
пуснал, няма за какво да ги държа, няма 
пари отникъде. За мен е необяснимо 
защо пенсионерите не могат да ползват 
тази схема“, споделя собственикът на хо-
тела. Разходи без приходи се покриват 
трудно, затова за него остава надеждата, 
че когато през юли направи втори опит 
за рестарт, резултатът ще бъде по-разли-
чен. „Сега басейните са пълни, климати-
ците работят, няма как да компенсираме 
такива разходи“.

България разполага с приблизител-
но 17 400 места за настаняване. От тях 
в момента работят около 6500. „Очаква-

ме след 20 юли да работят 50% от всич-
ки места за настаняване“, коментира 
пред „Свободна Европа“ председателят 
на Националния борд по туризма Румен 
Драганов. Той обаче не се наема да пра-
ви сравнения с която и да е друга годи-
на, защото „тази е нестандартна“.

Заради пандемията от коронавирус 
хиляди полети по целия свят бяха отме-
нени. Мерките за ограничаване на раз-
пространението на вируса се променят 
и отхлабват по различно време в отдел-
ните държави, което допълнително

обърква плановете 
на туроператорите

Някои хотели, които работят само с 
определени пазари, където противо-
епидемичните мерки все още са затегна-
ти, са решили да не отварят врати тази 
година. Други очакват развоя на събити-
ята, за да решат дали ще работят.

По време на епидемията от Национал-
ния борд по туризъм са наблюдавали 
динамиката в сектора на различни места 
по света. Изчислили са, че около 14 сед-
мици след обявяването на първите огра-
ничителни мерки бизнесът вече започва 
да работи. В България извънредното по-
ложение беше обявено на 13 март, отко-
гато са минали вече 15 седмици.

„След това имаме 4 седмици, в които 
всичко работи на макс, но нямаме хора“, 
коментира Румен Драганов и уточнява, 
че България в момента се намира точно 
в този период.

Според Драганов през уикенда е по-

различно заради повечето пътуващи към 
морето. Оптимист е, че в средата на юли 
плажовете няма да изглеждат полупраз-
ни.

„Ние все още сме в периода на нисък 
туристически сезон, където през минала-
та година заетостта по морето е била 14-
15%, ще навлезем в средния туристиче-
ски сезон след 15 юли, тогава заетостите 
на морето ще са около 25%“, коментира 
Драганов.

Очакванията са, че в силния туристи-
чески сезон тази година заетостта по хо-
телите ще бъде около 35%. Преди 2 годи-
ни 70% от легловата база е била заета.
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BG море 2020: 
Сезонът започна, 

чужденците ги няма

Събота и неделя плажовете по 
Южното Черноморие бяха пъл-
ни. Созопол, Приморско „се пу-

каха по шевовете". За съжаление в 
Слънчев бряг все още чакат туристи. 
Разбира се, трябва и през седмицата 
да има хора“.

Това разказа бургаският депутат и 
лидер на НФСБ Валери Симеонов. Спо-
ред него това е добра новина за тури-
зма.

От „Градина“ също идват новини, че в 
баровете има хора, макар броят им да 
не може да се сравнява с този от други 
години. Посетителите обаче не спазват 
правилата за дистанция и това притес-
нява чужденците. „В Германия в магази-
ните трябва да си с маска. Тук не е така, 

с изключение на летището. Направи ми 
впечатление, че хората се забавляват в 
баровете по плажа един до друг, такова 
нещо в Германия не можем да си пред-
ставим“, казва Фабиан, един от малко-
то чуждестранни туристи в България, 
пред „Дойче веле“.

Барманът в едно от най-големите 
заведения на плажа казва, че спазват 
стриктно мерките. „Вечер допускаме 
около бара само клиенти с резерва-
ции, разредили сме масите и не рабо-
тим с пълен капацитет". Но има и дру-
ги наблюдения. „Нашите клиенти са 
над нещата, дезинфекцират се с по 50 
шота“, отговаря на въпроса дали не се 
получава прекалено струпване служи-
телка в съседно заведение.

Туроператори анулират 
почивките и за юли„През уикенда баровете 

се пукат по шевовете“

Очакванията на експертите са след 20 юли да 
заработят 50% от обектите по Черноморието

Само за ден, на 10 юни, на летище 
Бургас бяха отменени 150 полета, пла-
нирани за юли, съобщи кметът Дими-
тър Николов. 

По думите му процесът е повлиян от 
повишения брой регистрирани случаи 
на коронавирус в България. През по-
следните седмици има дни с по над 100 
нови случая на ден, което са най-висо-
ките стойности от началото на епиде-
мията.

През май 2019 г. на двете морски ле-
тища във Варна и Бургас са били об-

служени над 2700 полета. По същото 
време тази година те са само 300, съоб-
щиха от „Фрапорт“, операторът на лети-
щата. През миналия юни е имало над 
6100 полета, но от „Фрапорт“ сега очак-
ват безпрецедентен спад от 90%.

За юли в Бургас са планирани общо 
2745 полета, а във Варна - 1524. На ле-
тище Бургас първият планиран чар-
тър, който все още не е отменен, е от 
Амстердам на 26 юли. На следващия 
ден във Варна се очакват чартъри от 
Франкфурт, Берлин и Хановер

Само за ден: 150 отменени 
полета до Бургас

На фона на плахото раздвижва-
не на международните пътува-
ния към българското Черномо-

рие в края на юни и надеждите, че този 
процес ще се ускори през юли, в поне-
делник стана ясно, че българският ту-
ристически бизнес няма да може да раз-
чита на руските туристи. В публикация 
на асоциацията на туроператорите в Ру-
сия - АТОР, се казва, че петте от най-го-
лемите компании в бранша - „Пегас ту-
ристик“, „Корал травел“, „Анекс тур“, „Тез 
тур“ и „Интурист“, са започнали да ану-
лират програмите за почивки в чужби-
на и през юли. В някои случаи това е до 
средата на месеца, а в други - за целия 
месец.

И петте компании оперират на българ-

ския пазар, предлагайки летни почивки 
в различни курорти по Черноморието, 
включително най-големите като Слън-
чев бряг и Златни пясъци, но и по-малки 
като Обзор, Св. Влас, Созопол и др. Сега 
опциите пред резервиралите вече по-
чивки руснаци са различни, включител-
но и провеждане на алтернативно пъту-
ване или изместването му за по-късна 
дата, дори и през следващата година.

Всичко това ще нанесе удар на българ-
ското Черноморие, където всеки десети 
турист през миналия юли е бил руснак. 
Руснаците са и сред туристите с най-ви-
сок среден престой в страната - за мина-
лата година той е средно 6.5 дни при 4.2 
за всички туристи, се вижда от официал-
ната статистика.

Рекорден 
спад на 
пътуванията

Рекорден спад на пътуванията през 
май регистрира статистиката. По вре-
ме на извънредното положение бъл-
гарите, пътували в чужбина, са 123.3 
хил., или с 83.8% под регистрираните 
през май 2019 г. Това сочи статистика 
на Националния статистически инсти-
тут (НСИ). В сравнение с април 2020 г. 
пътуванията на българи в чужбина се 
увеличават с 63.8%.

През май 2020 г. посещенията на 
чужденци в България са 120.4 хил., или 
с 87.3% по-малко в сравнение с май 
2019 година. В сравнение с април 2020 
г. е регистриран ръст от 48.3%.

Срив е регистриран при пътуванията 
по всички наблюдавани цели: „почив-
ка и екскурзия“ - с 99.8%, „служебна“ 
- с 80.1%, и „други“ (вкл. гостувания и 
транзитни преминавания) - със 79.2%. 
Транзитните преминавания през стра-
ната са 52.8% (63.6 хил.) от всички посе-
щения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посети-
ли България през май 2020 г., делът 
на гражданите от Европейския съюз е 
41.0%, или с 91.7% по-малко в сравне-
ние със същия месец на предходната 
година. Регистриран е спад в посеще-
нията на граждани от всички наблюда-
вани страни.

Бургас 
Снимкa: БТА

Снимкa: БТА

Слънчев бряг, 21 юни
Снимкa: Facebook

Варна

Снимкa: БТА

„Градина“ 

Снимкa: „Дойче веле“
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 в цифри

10

42,4% 

бяха събрани в полза на барман, атакуван от клиентка публично за това, че е от-
казал да я обслужи, защото тя била без маска. Жената сама публикувала историята, 
надявайки се на подкрепа, но постът й предизвикал обратния ефект. С парите барма-
нът ще открие танцова школа за деца.

от жителите на австрийския 
ски курорт Ишгъл са показали 
развити антитела срещу коро-
навируса. По време на изслед-
ване от Медицинския универ-
ситет в Инсбрук са анализирани 
данните на близо 80% от хората. 
Оказа се, че мнозина са пребо-
ледували COVID-19 през зимата, 
когато курортът стана огнище 
на заразата, без да забележат 
това.

38
градуса бяха измерени в 
сибирския град Верхоян-
ск. И докато хората се на-
слаждават на необичайни-
те температури, експертите 
бият тревога: Арктика се 
затопля по-бързо от което 
и да било друго място на 
планетата.

години от живота на Слънцето 
бяха показани от НАСА във впе-

чатляващо видео. Американската 
космическа агенция е снимала наша-

та звезда от 1 юни 2010-та до начало-
то на този месец. Направени са 425 мили-

она снимки с висока резолюция, от които е 
изработено това видео.

$60 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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З
наете ли, че ноктите ви могат 
да се окажат предупредителен 
знак, когато нещо в организма 
ви не е добре? Да, точно така. 
Ноктите отразяват нашето 

здраве като огледало. Те могат да под-
скажат за наличието на вирусна инфек-
ция в организма, както и на недохранва-
не или хронични заболявания.

Достатъчно е да се погледнат нокти-
те на човек, за да се предположи има ли 
някакво заболяване и каква е неговата 
диагноза. Това е мнението на експерти 
от Американската академия по дерма-
тология. Според тях по състоянието на 
ноктите може успешно да се определят 
признаци за заболявания като анемия, 
проблеми с белите дробове, наличие на 
гъбички и др.

Нашата коса и нокти са създадени от 
една и съща материя. Ноктите съдържат 
специален вид протеин, наречен кера-
тин, същият, който ще откриете в коса-
та и кожата.

Можем да разделим ноктите на ня-
колко основни части: твърдата пред-
пазваща част е наречена нокътна плоч-
ка, кожата, която е около нея – нокътно 
гнездо, а кожата под плочката – нокът-
но легло.

Всеки месец но-
ктите на ръцете ни 
израстват с 4-5 мм, а 
тези на краката - с 2 
мм.

Както споменахме 
психическото състояние 
се отразява съществено и 
на това на ноктите. Ето ня-
кои оплаквания, които могат 
да бъдат наблюдавани по тях:

Повече от 50% от децата и тийней-
джърите в Европа си гризат ноктите. 
Това най-често е причинено от стрес, от-
егчение, гняв, депресия. Може да избег-
нете гризенето на нокти, като прилагате 
антистрес техники, с които да занимава-
те ръцете, или чрез нанасяне на горчив 
слой на ноктите, какъвто е сокът от алое 
вера.

Честото лакиране на ноктите може 

да доведе до пожълтяване на нокътна-
та плочка, но ако жълтото оцветяване 
седи, дори и без да нанасяте лак на но-
ктите, тогава това може да е знак за ди-
абет.

Диабетът може да предизвика бледо-
то изражение на лицето и ноктите. Но-
ктите избледняват много, когато глюко-
зата се свърже с колагена в ноктите. Ако 
ноктите ви са жълти и често уринирате, 
трябва да идете на лекар за изследване 
за диабет, свързан с високи стойности 
на кръвната захар.

Ако имате сини нокти, това означава, 
че сигурно страдате от някои свързани 
с кислорода проблеми - като астма, ни-
сък хемоглобин, пневмония, хронични 
бронхити и др. Отделно от тези пробле-
ми,

сините нокти
са индикатор и за сърдечни проблеми. 
Посетете лекар, ако имате сини нокти.

Не се притеснявайте, ако имате по 
един счупен нокът веднъж на няколко 
седмици. Но ако ноктите ви се чупят по-
стоянно или са твърде тънки, то веро-
ятно имате проблеми с метаболизма, с 
щитовидната жлеза и се нуждаете от по-
вече енергия.

Меланомът е един от най-лошите ви-
дове рак на кожата. Ако имате тъмни 
петна и линии по ноктите, по-добре по-
търсете лекар.

Ако погледнете ноктите си, ще за-
бележите светли зони в основата им. 
Това са лунички. Промяната в цвета, 
формата или размера им може да по-
каже не само наличието на болест, но 
и предразположението към нея, пише 
и mila.bg.

Луничката на палеца отразява рабо-
тата на белите дробове и далака. Тя е 
най-видимото от всички и трябва да 
заема не повече от 25% от целия но-
кът. Тя може да бъде значително по-
малка при пушачи или по-голяма,

когато имате 
артериална хипертония

Луничката на показалеца може да 
изчезне или да стане значително по-
малка поради неправилна функция 
на червата, панкреаса или хронични 

уши-нос-гърло заболявания.
Средният пръст е свързан с рабо-

тата на мозъка и сърдечносъдовата 
система. Липсата на луничка може да 
означава съдови проблеми и високо 
кръвно налягане.

Безименният пръст е отговорен за 
работата на репродуктивните и лимф-
ни системи.

Едва видима луничка може да под-
сказва за проблемите с храносмилане-
то и за нервни и ендокринни заболява-
ния.

Луничката на кутрето трябва да 
бъде почти незабележима или на-
пълно отсъстваща. Това показва ра-
ботата на бъбреците, тънките черва и 
сърцето. Видимата и по-голяма лунич-
ка може да бъде резултат от високо 
кръвно налягане или за патология на 
тънките черва или сърцето.

Не се паникьосвайте, ако не сте на-
мерили луничките върху своите или 
върху ноктите на вашето дете. Те чес-
то не се виждат върху детските нокти 
и се появяват с течение на времето. 
При някои хора това така и не става 
поради физиологичните особености 
на структурата на ноктите.

Формата на луничките по пръстите ни

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Диабетът може да предизвика бледото 
изражение на лицето и ноктите

Ноктите: За какви проблеми 
говори видът им?

https://www.zneimerlaw.com/
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С
нежнобели цветове, кон-
трастиращи със синьото на 
морето и златното на пясъ-
ка, са модната тенденция за 
този летен сезон. Бялото е 

синоним на чистота и спретнатост, но 
същевременно безспорен приятел на 
шоколадовия тен през лятото заради 
контраста.

Тази година световните модни дизай-
нери заложиха на белия цвят за материи 
като лен, сатен и поплин. Модните гуру-
та съветват да носим смело бяло, въпре-
ки че се цапа по-бързо.

Бялото е добър избор, защото се ком-
бинира с всички останали цветове и 
неслучайно попада в лятната палитра 
всяка година.

Белите облекла и аксесоари

вече са хит 
сред звездите

Те ги предпочитат, както в ежедневи-
ето си, извън модния подиум, така и на 
събитията на червения килим.

Ким Кардашиян е абсолютен фен на 
белия цвят, дори за домашно облекло. 
Навън залага почти непрекъснато на 
вталени бели рокли, които да подчерта-
ват извивките й, но същевременно по-
казват и повечко плът.

Също така прозрачните материи, кои-
то са така модерни през цялата година, 
са от любимите в гардероба й.

На мода са и дискоякичките – остри, 
големи и прилежно изгладени. Дълбо-
ките деколтета с големи яки в бяло също 
са хит това лято.

С подходящи ретро очила и контрас-
тираща черна кожена чанта, с тази визия 
ще сте стилна и забележима, в случай че 
за вас лятото протича в града.

Не бива да се подценяват така модер-
ните тази година гащеризони – офици-
ални и ежедневни. Повечето от тях са с 
широки крачоли, но описват ясно тали-
ята. Ако избирате гащеризон за вечерен 
тоалет – позволете си по-дълбоко де-

колте тип „прегърни ме“. Дънков бял га-
щеризон за през деня – идеален избор 
за комбинация с новите ви кецове!

Известни като jumpsuit, гащеризоните 
са непретенциозни – скачаш в тях и из-
лизаш. Особено ако са в бяло! Предлага-

ме ви ежедневен и официален вариант!
Кейт Мидълтън обожава

роклите от поплин, 
разкроени надолу

които й придават едновременно жен-
ствен и момичешки вид.

Класически бели обувки на тънък ток 
или бежови кецове са прекрасен завър-
шек за този тоалет. Роклята в бяло не е 
само за сватби!

Само преди броени дни пък Джей Ло 
разбуни духовете с поредната си пре-
дизвикателна снимка в социалните мре-
жи с последния модел топове на GUESS. 
Те са подходящи както за плажа, така и 
за комбинации с дънки, поли и къси пан-
талонки.

Белият панталон също остава класи-
ка! С висока талия, чарлстон или с ръб, 
белият панталон е задължителен за гар-
дероба ви! Той е подходящ за контраст-
ни комбинации в горната част като чер-
но и червено.

Тази година

неонът продължава 
да е във владение

което позволява на бялото да се пре-
върне в най-подходящата комбинация. 
Придава официален и стилен вид, но съ-
щевременно извайва тялото.

Марка, която задължително всяка 
дама трябва да има в гардероба си, що 
се отнася до лято и бельо. Казват, че мъ-
жете обожават бяло бельо по редица 
причини. Една от тях несъмнено е Ло-
лита.

И белите бански са за предпочита-
не тази година, разбира се, цели. Как-
то вече отбелязахме, подчертават тена, 
но и концентрират погледа на всички 
по плажа сред еуфорията от цветове, на 
които обикновено залагат момичетата.

Но помнете - бялото се цапа, така че 
подсигурете се с повече артикули в ба-
гажа, за да сте сигурни, че сте в тренда 
до края на почивката!

Мода 2020: 
Бяло лято
За да сте в тренда, заложете 

на снежни цветове

Ким Кардашиян не пропуска да се появи в бяло. Снимкa: Pixabay
Снимкa: Instagram

J Lo с Guess. 

Снимкa: Instagram
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Т
ранспортиране на хора и това-
ри през вакуумни тръби с 966 
км/ч, а дори и с повече. Тази 
футуристична мечта за супер-
бързи пътувания на милиарде-

ра Ричард Брансън е все по-близо до ре-
алността.

Virgin Hyperloop подписа партньор-
ство с ключовия производител на аеро-
космически системи Spirit AeroSystems 
Holdings Inc.

Заради липсата на въздушно съпроти-
вление в тръбите, пътуването между Ню 
Йорк и Вашингтон би отнело само 30 ми-
нути -

два пъти по-бързо 
от полет със самолет

и четири пъти по-бързо от високоско-
ростен влак.

Сделката е била подписана в началото 
на месеца, но официалното съобщение 
бе направено едва тази седмица, пише 
Ройтерс.

Дизайнерското партньорство е ем-
блематично за стремежа на Spirit да ди-
ферсифицира продукцията си и да не е 
толкова зависима от „Боинг“, чиито по-
ръчки за фюзелажи на 737 MAX и дру-

ги части съставят над 50% от годишните 
приходи на компанията. Това става още 
по-наложително през последните месе-
ци, тъй като „Боинг“ намали поръчките 
заради проблемите с 737 MAX и короно-
вируса.

Virgin Hyperloop, която е 
събрала повече от 400 
млн. долара капи-
тал - повечето лич-
но финансиране 
от Брансън и от 
корабната ком-
пания DP World 
от Обединените 
арабски емир-
ства - е сред ре-
дицата фирми, 
които се състеза-
ват за пускане на 
нови високоскоростни 
системи за пътуване.

Канадската Transpod и ис-
панската Zeleros също имат за цел да 
променят традиционните пътнически и 
товарни мрежи с подобна технология, 
която трябва да намали времето за пъ-
туване, да премахне задръстванията и 
вредите за околната среда.

The Boring Company на Илон Мъск 
има друг подход - пътниците да пътуват 
с електрически автомобили в подземни 
тунели.

„Това ще ни позволи да променим 
идеята за градските райони и свърза-
ността помежду им. Ще може

да транспортираме 
до 50 000 души на час

в едната посока. Без никакви вредни 
емисии“, твърди Джей Уолдър, главен 

изпълнителен директор на 
Hyperloop.

Чрез партньорство-
то Hyperloop ще по-

лучи и достъп до 
инженерните ре-
сурси на ком-
пания, която от 
години е в аеро-
космическата ин-

дустрия. Това ще 
е особено полез-

но в усъвършенст-
ването на маглев 

системата (съкратено 
от магнитна левитация) за 

кабинките.
„Ако поръчките на Hyperloop достиг-

нат обемите на „Боинг“, ние сме способ-
ни и готови да ги подкрепим“, казва Кийт 
Хамилтън, изпълнителен директор на 
Spirit за развитие на бизнеса.

Целта на Virgin Hyperloop е да старти-
ра търговски маршрути до 2029 г., каза 
Уолдър. Първоначално бе планирано 
още тази година да започне строител-
ството на първия в света Hyperloop в 
Индия, свързващ Мумбай с Пуна, но пан-
демията забави проекта. Има построен 
тестов тунел в близост до Лас Вегас, Не-
вада. По-късно през годината компани-
ята ще избере и къде в САЩ да построи 
своя сертификационен и тестов център, 
който трябва да започне да действа до 
2025 г.

XНовата система предвижда транспорт с 966 км/ч през вакуумни тръби

От NY до Вашингтон за  
30 мин.: Hyperloop е почти тук

Снимки: Hyperloop

Ричард Брансън

https://www.russianschool.com/
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Twitter обяви, че тества нова функ-
ция, която ще позволи на потре-
бителите да туитват, използвайки 

глас, като ще събира 140 секунди аудио 
в един туит.

Функцията ще бъде достъпна на огра-
ничен брой потребители в мобилната 
операционна система iOS на Apple, а в 
следващите седмици ще бъде пусната за 
повече.

Новината беше обявена в блога на со-
циалната мрежа в публикация с името 
„Твоят туит, твоят глас“.

Записът ще може да се извършва през 
нова иконка, която се появява на екрана 

при опит за създаване на публикация.
Twitter обосновава решението си с 

това, че понякога 280 знака не са доста-
тъчни, за да се уловят всички нюанси на 
разговора, които се губят.

„Ето защо от днес тестваме нова функ-
ция, която ще донесе щипка човечност 
в начина, по който използваме Twitter – 
вашия собствен глас“, гласи публикация-
та в блога на компанията.

Тя допълва, че гласовото туитване не 
е много по-различно от текстовото, кое-
то предполага, че потребителите няма 
да се затруднят в ползването на новата 
функция.

Twitter пуска опция  
за гласови туитове

Аерокосмическа агенция (NASA) 
обяви конкурс за проектиране на 
тоалетна, която да използват мъже-

те и жените от програмата Artemis ("Арте-
мида") за завръщане на Луната до 2024 г.

Наградният фонд на Lunar Toilet 
Challenge е $35 хиляди, които ще се по-
делят между класираните на първите три 
места. За първите трима от категорията 
Junior за ученици до 18 години, предста-
вили оригинални идеи, ще има „общест-
вено признание и предмети с логото на 
NASA“.

Конкурсът е съвсем сериозен, защо-
то, както обявяват организаторите, и за-

връщането на Луната няма да е за само 
няколко часа, както бе при програмата 
Apollo от 60-те и 70-те години на мина-
лия век.

„Човечеството се завръща на Луна-
та, за да установи присъствие, което да 
му помогне за евентуални пилотирани 
полети до Марс. (...) Тези астронавти ще 
ядат и пият и съответно ще ходят по мал-
ка и голяма нужда в състояние на микро-
гравитация и лунна гравитация. Докато 
са извън скафандрите си, те ще се нуж-
даят от тоалетна с всички възможности 
като тези на Земята“, се казва в официал-
ното съобщение.

НАСА обяви конкурс  
за лунна тоалетна

Р
обот с изкуствен интелект вли-
за в главната роля в нова на-
учнофантастична филмова 
продукция, съобщи „Холивуд 
рипортър“.

Филмът, финансиран от спонсорите на 
продукциите „До кости“ и „Да обичаш Вин-
сент“, е първият, който според продуцен-
тите му ще разчита на актьор с изкуствен 
интелект.

Компанията „Бондит кепитъл мидиа“, 
която финансира филмите „До кости“ 
и номинирания за „Оскар“ „Да обичаш 
Винсент“, белгийската „Хепи мун пръдак-
шънс“ и нюйоркската „Тен тен глоубъл ми-
диа“ са се ангажирали да осигурят 70 ми-
лиона долара за научнофантастичната 
продукция.

Филмът „Би“ ("b") проследява истори-
ята на учен, който открива опасностите, 
свързани със създадена от него програ-
ма за усъвършенстване на човешка ДНК 

и подпомага бягството на своя проект - 
роботизирана жена с изкуствен интелект 
(Ерика).

Японските учени Хироши Ишигуро и 
Кохеи Огава, които създават Ерика в ре-
алния живот в рамките на изследване в 
областта на роботиката, научават творе-
нието си да играе, прилагайки принципи-
те на методовото актьорство към изкуст-
вен интелект.

Ерика първоначално е трябвало да де-
бютира в различен проект, режисиран от 
Тони Кей ("Американска история Х"), но 
продуцентите се отказват от услугите му 
заради разминаване в графиците.

Режисьорът на „b“ и човешките екран-
ни партньори на Ерика все още не са из-
брани. Някои от сцените с роботизирана-
та дама с изкуствен интелект са снимани 
през 2019 г. Продуцентите на филма очак-
ват останалата част от него да бъде засне-
та в Европа през юни следващата година.

Филмът започва: В главната 
роля – роботът Ерика

XИзкуственият интелект ще играе  
в нова научнофантастична продукция

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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З
нае се, че Ватиканът пази мно-
го тайни в своите архиви. Ня-
кои са свързани със скандали, 
други са обвити в мистерия и 
конспирации. Има едно нещо 

обаче, за което множество доклади и 
истории на очевидци казват, че е сред 
най-великите тайни в историята на чо-
вечеството.

Името на тази тайна е Хроновизьор. 
Това е устройство, скрито в дебрите на 
Ватикана, което позволява на тези, кои-
то го ползват, да виждат бъдещето и ми-
налото. Някои хора вярват, че това е 
един от главните „инструменти“, позво-
лили на Ватикана да запази влиянието и 
властта си през вековете.

И докато светът вярва, че пътуването 
във времето е само в полето на научната 
фантастика, един италиански вестник го 
шокира. На 2 май 1972 година той пуб-
ликува статия с провокиращо заглавие: 
Най-накрая бе изобретена

машина, която 
фотографира миналото

Според статията група учени създали 
уред, който им позволява да фотографи-
рат миналото и дори да наблюдават ва-
жни исторически събития. Включително 
и такива, свързани с Иисус Христос.

Мнозина твърдят, че въпросното ус-
тройство е нищо повече от научна фан-
тастика. Други настояват, че Ватиканът 
успешно манипулира изтеклата инфор-
мация.

Предполага се, че Хроновизьорът е 
бил създаден през 50-те години от екип 
от учени, водени от отец Пелегрино Ар-
нети. Той бил италиански физик, който 
впоследствие станал свещеник.

По думите на Арнети, устройството 
било изобретено с помощта на Енрико 
Ферми и Вернер фон Браун – респектив-
но, изобретателите на ядрения реактор 
и на космическата ракета. Отец Арне-
ти разказва, че този, който използва ус-
тройството, е способен да заснема и за-
писва определени исторически събития 
и забележителни личности.

Арнети твърди, че едно от събития-
та, които наблюдавал, било разпъване-

то на Иисус Христос, и го заснел. Арнери 
споделил, че технологията работи чрез 
„обработката на остатъчна електромаг-
нитна радиация, останала след редица 

други процеси.“ Същата хипотеза е раз-
работена успешно във филмите „Стар-
гейт“ на холивудската филмова индус-
трия.

Отец Арнети споделил, че благодаре-
ние на изобретението си той успял

да види разрушаването 
на Содом и Гомор

и други значителни исторически съби-
тия като основаването на Рим през 753 
пр.Хр.

Той видял и истинските каменни пло-
чи, които Бог дал на Моисей с Десетте 
Божи Заповеди. Също така и Наполеон, 
Цицерон и други велики личности.

Френския свещеник Франсоа Брун 
бил един от първите хора, научили за 
Хроновизьора, разказва сайтът „Ново-
то познание“. Според отец Франсоа той 
се запознал с Арнети във Венеция и бил 
пленен от твърденията на италианеца, 
че можел да даде отговори на всички 
въпроси, свързани с библията.

Арнети описал Хроновизьора на отец 
Франсоа като телевизор, но вместо да 
приема сигнали от местни станции, ус-
тройството можело да засече сигнали 
от миналото и бъдещето. Технологията 
можела да засича образи и звуци, които 
човечеството „създало“ в различни вре-
меви зони.

Според мнозина днес Хроновизьорът 
е скрит в едно от многото

тайни помещения 
във Ватикана

Други настояват, че то е във Ватикан-
ските архиви.

Според трети Арнети и екипът му го 
унищожили, защото се страхували от по-
следиците, ако устройството попадне в 
лоши ръце. През 1988-а Ватиканът изда-
ва декрет, предупреждаващ че „…всеки, 
използващ устройство с подобни харак-
теристики, ще бъде отлъчен.“

Според мнозина това било напраз-
но предупреждение, тъй като Хронови-
зьорът бил просто измама.

Но защо биха отправили подобно пре-
дупреждение, ако това е просто една из-
мама?

Отец Арнети починал през 1994-а и 
оставил писмо, в което той настоявал, 
че устройството е истинско, а не просто 
плод на фантазиите му.

XУстройство за наблюдение на миналото и бъдещето поражда много въпроси

Хроновизьор: Това ли е най-
великата тайна на Ватикана?

Информацията в италианския вестник и снимка на отец Арнети. Предполага се, че това са чертежите на Хроновизьора.

Предполагаемата снимка на Христос, направена от Хроновизьора.

Снимкa: Flickr
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З
агадъчни летящи обекти, мис-
тика и много въпроси без от-
говор витаят около Извънзем-
ната магистрала. Тя се намира 
в сърцевината на пустинята 

Мохаве в щата Невада и привидно не е 
нищо повече от отсечка от магистрала-
та State Route 375. Всъщност още от 1996 
година тази част магистралата се нарича 
Извънземната магистрала заради много 
сигнали за срещи с неидентифицирани 
летящи обекти именно в този участък.

На пръв поглед в това няма нищо нео-
бичайно. Много учени твърдят, че пове-
чето, ако не и всички тези наблюдения, 
могат да бъдат обяснени лесно от факта, 
че магистралата минава покрай обшир-
ната военновъздушна база „Нелис“. Там 
се намира Тестовата площадка в Невада, 
където от 50-те години на XX в. се тест-
ват много строго секретни ракети, са-
молети и оръдия. Дори и днес, докато 
шофирате по магистралата, можете да 
чуете отзвука на бойните самолети F18, 
докато преминават над главата ви със 
свръхзвукова скорост.

Извънземната слава на State Route 
375 обаче има и друга страна. Тя се дъл-
жи по-специално на близостта на висо-
коскоростния път с

небезизвестната 
Зона 51

Тази база е разположена на правоъгъ-
лен терен с размери 10 на 16 километра, 
в близост до сухото корито на езерото 
Груум. Зона 51 е регион, обвит в мисте-
рия, поради което често е предмет на 
конспиративни теории, включващи на-
блюдения на летящи чинии, приземя-
вания на извънземни и предполагаеми 
прикрития на кацнали вече НЛО.

Преди средата на 50-те години на XX 
в. военните самолети в зоната летят под 
12 километра височина. След като са-
молетът Lockheed U-2 започва да се из-
дига на височина над 18 километра, се 
наблюдава неочакван страничен ефект 
– силно нараства броят на докладите 
за наблюдавани НЛО. Те се подават най-
често в часовете привечер, когато пи-
лоти от авиокомпаниите, които летят на 
запад, забелязват сребърните крила на 
Lockheed U-2. Те отразяват залязващото 

слънце, което придава на самолета „ог-
нен“ облик. По подобен начин проекти 
като OXCART (разузнавателен самолет, 
известен като A-12) и NERVA (ядрен ра-
кетен двигател) в Зона 51 неволно пре-
дизвикват слухове на НЛО в региона.

През 1989 г. инженерът Боб Лейзър 
„налива масло в огъня“ на конспираци-
ите за НЛО, като съобщава в национален 
ефир, че е работил върху извънземни 
космически кораби в Зона 51. След като 
твърденията му се разпространяват, 
мнозина запалени любители на НЛО по-
емат на път към долината на Тикабу, за 
да търсят НЛО. Виждайки възможността 
за стимулиране на туризма, държавните 
служители дават на магистралата пряко-
ра „Извънземна магистрала“ през фев-
руари 1996 г.

Поради това малкото градче Рейчъл, 
което е единственото селище по марш-
рута, се превръща в

грандиозна туристическа 
атракция

Там се провежда публична церемония 
в чест на Извънземната магистрала, на 
която присъстват студийните ръководи-
тели на Twentieth Century Fox и някои от 
главните актьори от филма „Денят на не-
зависимостта“ от 1996 г.

На магистралата се поставят хуморис-
тични знаци, обозначаващи началото й, 
а знакът за ограничение на скоростта 
е заменен от такъв за „ограничение на 
скоростта на изстрелване“ („Speed Limit 

Warp 7"). Бизнесът в Рейчъл се разраства 
около извънземната тематика – атрак-
циите включват „Изследователски цен-
тър за извънземни“, „Статуя на космиче-
ския човек“ и „Черна пощенска кутия“.

Магистралата на извънземните - 
State Route 375 в Невада
XОтсечка от пътя сред пустинята се слави с най-много сигнали за срещи с НЛО

http://bg-voice.com/
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Понеделник. Рано сутринта. Опашка 

от намръщени и мрачни мъже чака да 
отворят кварталната бирария. По трото-
ара зад тях се прокрадва котка. От опаш-
ката излиза един мъж, мълчаливо из-
ритва котката, след което отново заема 
мястото си на редицата.

- Гошо, що се отнасяш така с бедното 
животно? - пита друг човек от опашката.

- Щото хората от сутринта ги цепи гла-
вата, а тая тука - трак, трак, трак с лапите 
по плочките...

  
Седял един пиян насред една локва, 

минал полицай и попитал колко е часът. 
Пияният отговорил:

- 12:15.
Полицаят погледнал часовника си - 

вярно е! Станало му интересно, след по-
ловин час пак минал, пак питал за часа. 
Пияният пак отговорил правилно.

На третия път вече съвсем се шашнал:
- Как така знаеш колко е часът?
- Седни с мен в локвата, тогава ще ти 

кажа...
Седнал полицаят в локвата, пияният 

вдигнал пръст и казал:
- Ей там, виждаш ли - часовника на ку-

лата...

  
Събужда се един нещастен човек, сяда 

в леглото, хваща се за главата и стене:
- Вчера беше петък... Пък утре е събо-

та... Господи! А днес какво сме тогава?

  
Приятел води пийнал мъж в дома му. 

Съпругата го почва от вратата:
- Свиня такава, говедо!
После се обръща към приятеля и пита:
- А вие кой сте?
Стъписан, човекът отговаря:
- Неговият ветеринарен лекар...

  
Легнах да умирам – главоболие, умо-

ра. Само думите на мъжа ми „Хайде да 
идем да ти купя нещо“ ме върнаха от оня 
свят.

  
Горският хванал някакъв с каруца, 

пълна с незаконно сечени дърва, и го 
пита:

- Накъде с тия дърва?
- Ми за зайците! - отговаря човечецът.
- Как, бе, с дърва ли ще ги храниш?
- Ми, ако не ги искат, ще ги изгоря...

  
Във влак, пътуващ с два 

часа закъснение, кондукто-
рът иска билет от пътник.

- Откъде накъде ще ви по-
казвам билет? Според разпи-
санието аз вече съм си вкъ-
щи...

  
- Скъпа, какъв подарък ис-

каш за 8-ми март?
- Ах, скъпи! Много мило, че 

попита. Искам подаръче за 
тънките ми пръсти, за нежната ми шия и 
розови ушенца.

- Аха – клати глава мъжът. – Пак сапун.

  
Разговор между влюбени...
- Здравей! Как си? Какво правиш?
- Липсваш ми! Обичам те! Сънувам те! 

Мисля непрекъснато за теб! Искам да те 
гушна... А ти?!

- Ям баничка.

  
Мъж се прибира на 10-ти март сутрин-

та след тридневен запой с приятели.
- Жена, досега съм обикалял цветар-

ските магазини, но по-красиво цвете от 
теб не можах да намеря...

  
По новините:
- А сега културни новини. Вчера беше 

застрелян директорът на филхармония-
та...

  
Може ли първоаприлската шега да се 

превърне в новогодишен подарък?
Да, от април до декември са точно 9 

месеца...

  
В Америка си подаряват подаръците 

в чорапи, а в България подаръците са... 
чорапи...

  
- Знаеш как е в живота, когато една 

врата се затвори, друга се отваря...
- Знам, знам... Имал съм такъв проблем 

с колата.

  
Пиян човек спира случаен минувач:
- Страшно се извинявам, бихте ли ми 

направили една услуга?
- Каква?
- Да преброите колко цицини имам по 

главата.
Човекът преброява старателно и каз-

ва:
- Три.
- Я гледай - радва се пияният. - Че аз 

съм си почти у дома! Остават ми само 
два стълба и съм си вкъщи!

  
Американците си почиват вкъщи през 

уикенда от тежката работна седмица. 
Българите си почиваме понеделник в ра-
ботата от тежкия уикенд.

  
- Чух, че си намерил нова работа?
- Да, брат, пазач съм в един склад.
- И какъв е графикът?
- Ден спиш, три почиваш.

  
Тръгнах да трия грозните си приятели 

от Фейса... За малко да си изтрия профи-
ла...

  
- Много ми харесва да работя с хора.
- Какво работиш?
- Снайперист съм.

  
- Преди жената постоянно ми даваше 

акъл.
- А сега?
- Сега с тоя фейсбук дава акъл на дру-

гите...

  
Женски размисли:
- Мъжете са като книгите – има скучни, 

има интересни, а има и такива, в които са 
скрити пари.

  
Между приятелки:
- Не разбирам защо ме бие мъжът ми! 

Вкъщи е чисто, пера, гладя, готвя, децата 
отличници..

- Да не ходиш по чужди мъже?
- Е, само за това ли?

  
Зъболекар се хвали на приятел:
- Дъщерята и тя се включи в семейния 

бизнес...
- И тя ли стана зъболекар?
- Не, сладкарка...

  
- Ало, добро утро! Едно такси до столи-

цата на Шотландия?
- Ъъъ, вие добре ли сте? Знаете ли на 

колко километра от тук е Единбург?
- Единбург... Осем букви... да, бе! Мер-

си и чао!

  
При шивача:
- Здравейте, искам да си ушия панта-

лони.
- Добре, сядайте и шийте!

  
- Мъжо, гледам, една от кокошките е 

омърлушена, дали да не я заколим?
- Ами, ако мислиш, че това ще я разве-

сели...

  
Мъж влиза в бар и си поръчва двоен 

скоч, бърбън с лед и тройна водка.
- Не бива да пия всички тези неща с 

това, което имам! - казва на бармана той.
- Защо, какво имате?
- Два лева...

  
- Имате ли минутка да поговорим за 

смисъла на живота?
- Не.
- Добре, да го направим тогава по бав-

ния начин... имам тук едни бутилки с ра-
кия...

  
Двама пияници четат вестник:
- „Алкохолът съкращава живота на чо-

век наполовина"....Баджанак, ти на колко 
си години?

- На 40!
- Ето, а ако не пиеше, щеше да си на 80!

  
Пиян отваря вратата на такси и пита:
- Ще закараш ли двама човека до Мла-

дост?
- Да, къде е другият?
- Е, ти няма ли да дойдеш?!?

  
В кръчмата:
- Може ли 18 ракии?
- Ама... защо 18!?
- Ами нали отвън пише: „Под 18 не сер-

вираме"?!

  
- Обаждам се само да ти кажа, че те 

обичам!
- Господине, сбъркали сте номера – 

ние сме фабриката за бира в Шумен!
- Именно!

  
- Наздраве, Пешо! Какво ти е, че си тол-

кова омърлушен?
- Абе, жената ми дава някакви хапчета, 

дето убивали желанието за пиене.
- И сега какво?
- Ами какво, ей на - пия без желание!

  
Пиян опитва да влезе в метрото в Мос-

ква. Спира го милиционер:
– Не може! Пияни не пускаме!
– Добре де, поне ми кажи – вярно ли 

е, че всички спирки били облицовани с 
мрамор, че било чудно красиво…

– Ама ти не си ли от Москва, не си ли 
влизал досега?

– От Москва съм. Ама ето – все не ме 
пускате!

  
Алкохолик трупал изпитите бутилки в 

един ъгъл на кухнята.
- Тате, може ли да върна някоя бутил-

ка, за да купя хляб? - пита синът му.
- Може. И докога ще ви храня аз, бе?

  
Става един човек сутринта и си мисли:
- Да взема да пия едно винце за сър-

цето...
Речено-сторено. След малко си вика:
- Едно узо ще ми успокои стомаха!
Ударил и едно узо, замислил се и си 

рекъл:
- Ще пия една бира за бъбреците!
Към обяд се провикнал:
- Жена! Режи една салата и донеси ра-

кията, че от сутринта съм на лекарства!

  
Някакъв поръчва в ресторанта:
– Един коняк, чаша вино, голяма водка, 

бутилка шампанско, халба бира и едно 
кафе. И, моля, кафето да е без кофеин, че 
имам слабо сърце...

Виц в снимка

Двама в кръчмата:

- К'во толко ровиш  

в тоя портфейл?

- Проверявам дали 

ми се пие още 

едно...
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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 
1 - 7 юли 2020 г.

ОВЕН
Трябва да сте готови на 
сериозни изпитания в от-
ношенията с близките 
приятели, доколкото съ-

ществува заплаха, че дори и най-сериоз-
ното приятелство може неочаквано да се 
разцепи. Ако това се случи, нужната под-
крепа може да получите от любимия си 
човек. Ако изведнъж попаднете в стресо-
ва ситуация, се постарайте да не зацикля-
те върху нея.

РАК
Важно е да си вземете поу-
ка от преживените труднос-
ти. Проанализирайте своите 
пропуски, оценете дадената 

ситуация, запомнете получения опит и благо-
дарение на това ще успеете да избягвате греш-
ки в бъдещето. Не се стеснявайте да показва-
те своите чувства към близките си, правете им 
малки подаръци, устройвайте им малки праз-
ници. Това ще способства за достигане на раз-
бирателство и хармония между вас.

ВЕЗНИ
Добрите ви семейни от-
ношения до голяма сте-
пен ще зависят от ваша-
та позиция. Ако вашите 

отношения са създадени отдавна, то съ-
ществува риск да се появи подозрение 
за изневяра. В любовната сфера вероятно 
ще сте изправени пред изпитания. Всичко 
ще се изясни доста бързо и ще се появи 
пред вас сериозен повод да преосмислите 
своето отношение за този човек. 

КОЗИРОГ
Добре е да се заемате с оби-
чайни действия, както в 
службата, така и у дома. Ако 
отношенията с децата или с 

други членове на семейството не са идеал-
ни, то сега е най-доброто време да ги изгла-
дите. Струва си да отделите повече време на 
своето хоби, ще бъдете вдъхновени за твор-
чески прояви. Не е изключено да потърсите 
промяна на личния си живот и на обкръжа-
ващата ви обстановка. 

ТЕЛЕЦ
Има вероятност тези от вас, 
които все още са сами, да 
получат шанс отношения-
та с някой познат или при-

ятел от противоположния пол да станат 
по-близки. Ще цените у партньора си съче-
танието на такива качества като надеждност 
и романтика, умението да разгадава вашите 
желания. Служебните дела като цяло ще са 
добре. Възможно е на някои от вас да се на-
ложи да напуснат работното място.

ЛЪВ
Причина за лошото ви само-
чувствие ще станат извън-
редни натоварвания. Добре 
е да избягвате излишна-

та суета и струпвания на хора. Не трябва да 
бъдете твърде мнителни, иначе ще ви бъде 
трудно да се справите с проблемите. В ника-
къв случай не трябва да прибягвате до лъжи. 
Не злоупотребявайте с алкохолни напитки. 
Трябва да обръщате внимание на качеството 
на продуктите, с които се храните. 

СКОРПИОН
Ще изпитвате психологи-
чен дискомфорт заради 
разочарование във финан-
совата сфера. Що се касае 

до работата и кариерното ви израстване, ще 
имате творчески потенциал, като в същото 
време финансовите въпроси ще отидат на 
втори план. Втората половина на периода 
обещава да бъде доста успешен. Ще ви се 
отдаде възможност да напълните портфей-
ла си.

ВОДОЛЕЙ
Периодът за вас ще бъде 
успешен, благодарение на 
което ще успеете да осъ-
ществите едно от съкро-

вените си желания. Ако напоследък сте 
имали усложнения в общуването с парт-
ньора си или с близък приятел, не трябва 
сега да изяснявате отношенията си, най-
добре е да отложите важните разговори за 
по-късно време. В крайна сметка, ще успе-
ете да получите всичко, което искате. 

БЛИЗНАЦИ
В професионалните ви 
дела бъдете избирател-
ни в контактите и се по-
грижете да имате рабо-

та с надеждни, проверени във времето 
делови партньори. Вашите неудържими 
амбиции могат да станат причина за кон-
фликти в работата и претенции от стра-
на на ръководството. Длъжни сте да раз-
берете, че за много от нещата сами сте 
си виновни. Не изпадайте в крайности.

ДЕВА
Дори в службата да не 
демонстрирате особено 
вдъхновение, то у дома 
със сигурност ще излъч-

вате желание нещо да правите. Ще имате 
възможност за осъществяване на стари 
планове и идеи, които вече ви се струват 
невъзможни. Най-накрая ще се появят 
хора, готови да ви помогнат за реализаци-
ята на тези проекти. Ще ви се отдаде шанс 
да решите някакви стари въпроси.

СТРЕЛЕЦ
Подходящо време за лече-
ние в санаториуми и за оз-
дравителни процедури за 
сърдечно-съдовата систе-

ма. Трябва да бъдете внимателни при из-
ползването на различни козметични сред-
ства, защото съществува голям риск от 
поява на алергични реакции. Възможно е 
да се появят проблеми с гърлото или тра-
хеята, особено ако тези органи са ви без-
покоили по-рано. 

РИБИ
Сериозни финансови про-
блеми не се предвиждат, 
но разчитайте само на това, 
което имате, и харчете раз-

умно. Не си струва да започвате нови ко-
мерсиални проекти или да търсите възмож-
ности за допълнителна заработка. Впрочем, 
парите, които имате, напълно ще бъдат дос-
татъчни за разходите ви и за помощ на близ-
ките ви, при които могат да възникнат не-
предвидени финансови затруднения.

http://www.prospectlicensing.com/
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Н
ово поколение компютри 
за коли ще бъдат разрабо-
тени от Меrсеdеѕ в пapт-
ньopcтвo c пpoизвoдитeля 
нa видeoкapти Nvіdіа. Това 

стана ясно от съобщение на автогиганта 
за стартиране за сътрудничеството.

Очаква се новата мaшинa дa пoз-
вoлявa кaктo диcтaнциoнни ъпдeйти пo 
интepнeт, тaкa и aвтoнoмнo yпpaвлe-
ниe нa aвтoмoбилa и ce oчaквa дa бъдe 
инcтaлиpaн в мoдeлитe нa кoмпaниятa 
cлeд чeтиpи гoдини.

B кoмпютъpa щe ce изпoлзвa eднo-
чипoвaтa тexнoлoгия Оrіn, кoятo бeшe 
пpeдcтaвeнa нa Шoyтo зa пoтpeбитeлcкa 
eлeктpoникa (СЕЅ) в кpaя нa минaлaтa гo-
динa. Oт Nvіdіа изтъквaт, чe тя e cпocoб-
нa нa 200 тpлн. oпepaции в ceкyндa и 
изпoлзвa пo-мaлкo мoщнocт oт кoн-
кypeнтитe cи, нo ocвeн тoвa e извecтнo 
мнoгo мaлкo зa нeя.

Hoвaтa плaтфopмa щe мoжe дa пoд-
дъpжa paзлични aвтoпилoти, нaпpи-
мep Аutоріlоt нa Теѕlа и Ѕuреr Сruіѕе нa 
Саdіllас, пише money.bg. Koмпютъpът щe 
e cъвмecтим и c дpyги фyнкции нa външ-
ни пpoизвoдитeли кaтo Ѕmаrt Ѕummоn 
нa Теѕlа, c кoятo

кoлaтa мoжe 
дa ce пapкиpa caмa

бeз вoдaчът дa e в нeя.
Изпoлзвaнeтo нa aвтoпилoтитe, 

paзpaбoтeни oт дpyги кoмпaнии, нe e 
yчyдвaщo. B нaчaлoтo нa тaзи ceдми-
цa Dаіmlеr и ВМW oбявиxa, чe пpeкpa-
тявaт пapтньopcтвoтo cи, нacoчeнo към 
paзpaбoтвaнeтo нa тaкъв. Cтapтът мy 
бeшe oбявeн oт двeтe кoмпaнии пpeз 
минaлaтa гoдинa, a плaниpaнaтa ин-
вecтиция бeшe в paзмep нa 1 млpд. 
дoлapa.

„He миcля, чe e cъвпaдeниe“, кaзa глaв-
ният aнaлизaтop oт Guіdеhоuѕе Caм 
Aбyeлcaмид. „Mиcля, чe двeтe кoмпaнии 
нe ca ce paзбpaли зa плaтфopмaтa, кoя-
тo дa изпoлзвaт в мoмeнтa, a Оrіn e знa-
читeлнo пo-мoщнo peшeниe oт вcичкo, 

кoeтo идвa oт Іntеl/Моbіlеуе.“
Цeлтa e coфтypът нa ycтpoйcтвoтo дa 

мoжe дa ce ъпдeйтвa чpeз Wі-Fі, кaтo 
вceки cмapтфoн или тaблeт, кaтo въпpeки 
ycилиятa нa гepмaнcкия пopизвoди-
тeл, тe, зaeднo c пoчти вcички ocтaнaли 

пpoизвoдитeли, изocтaвaт знaчитeлнo 
зaд Теѕlа, кoитo пpeдлaгaт тaкивa ъпдeй-
ти oт гoдини. Зa мoмeнтa изключeниe 
ca GМ, кoитo cъщo дaвaт възмoжнocт 
зa тaкивa, a Fоrd oбяви, чe щe пpeдлoжи 
тaкивa oт тaзи гoдинa.

„Чpeз изтeглянeтo нa нoвитe фyнк-
циoнaлнocти oт oблaкa иcкaмe дa пoд-
дъpжaмe cиcтeмaтa винaги ъпдeйтнaтa, 
кoeтo щe cпoмoгнe зa yвeличaвaнeтo 
нa cтoйнocттa нa пpeвoзнитe cpeдcтвa“, 
кaзa глaвният изпълнитeлeн диpeктop нa 
Dаіmlеr Oлa Kaлeниyc.

C нoвия кoмпютъp щe идвa и cиcтeмaтa 
Drіvе, cъздaдeнa oт Nvіdіа, кoятo щe бъдe 
чacт oт пaкeтa,

щe cлeди пoлoжeниeтo 
нa глaвaтa

и oчитe нa шoфьopитe и щe пpeцeня-
вa дaли тe cлeдят пътя. C измepвaния 
нa бpoя мигвaния тя щe aнaлизиpa дaли 
вoдaчът e измopeн, кaтo мoжe дa из-
пpaщa звyкoвo, визyaлнo или физичecкo 
пpeдyпpeждeниe, чe тoй тpябвa дa ce 
кoнцeнтpиpa въpxy пътя.

Tя щe cлeди и зa външнитe зaплaxи нa 
пътя. Ceнзopитe й щe зacичaт пpeминaвa-
щи пoкpaй aвтoмoбилa кoлoeздaчи и в 
cлyчaй чe имa тaкивa, вepcиятa Drіvе ІХ 
нe пoзвoлявa oтвapянeтo нa вpaтитe.

Mercedes – новият 
суперкомпютър на пътя
XАвтогигантът и пpoизвoдитeлят нa видeoкapти Nvidiа стартират партньорство

Снимкa: Mercedes-Benz

Снимкa: Nivida

Снимкa: Nivida
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ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търси се шофьор CDL 
OTR миниму опит 1 година 2244270455 №17731

OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Предлагаме работа за 
Owner Operators. 10% Dispatch със Rate Con� rmation. 
Можете сами да буквате товарите си, като говорите 
директно с брокерите. За повече инфо: 847-260-7096 
Емилия или 847-305-2579 Лидия 8472607096 №17720

CDL ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ!, 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте! Търся двама шофиори 
за ван или флатбед! Заплащането може на миля про-
цент или твърдо по договаряне! Камионите са нови и 
в отлично състояние! Търся добри и разбрани хора! За 
повече информация моля званнете или пишете! Благо-
даря! 5712323213 №17721

Chicago + suburbs
RABOTA ZA MEHANIC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60101, Predlagame rabota za 
mehanitsi za kamioni,remarketa i koli,jelatelno e s opit.
Priatna sreda za rabota i Dobro zaplashtane.Za poveche 
informatsia se obadete na tel 224 607 7111.Namirame se 
v Addison,IL 2246077111 №17739
CDL DRIVERS 0.60-62, 
Цена US$  , Зипкод , CDL HAZMAT DRIVERS 0.60-0.62 
$ palni(prazni)reefer hazmat 3000-4000 na sedmica 
7739463517 №17742
SHOFIORI ZA STEDI, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60172, ZDRAVEITE,NABIRAM 
SERIOZNI XORA ZA RABOTA ZA REEFER I HAZMAT 
PREPORACHITELNO,REDOVNI TOVARI ZA ID,VSIAKA 
SEDMITZA,MINIMUM 3500 MILLI NA SEDMITZA,NOV 
KAMION FRETHLINER 2020 AVTOMATIK S APU 
FULL LOADED I REMARKETA 2020 ,BLAGODARIA VI 
PREDVARITELNO 7738274439 №17746
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за CDL шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatchers 
with Over 15 years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit every Friday* Намаления за го-
риво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17747
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.55, Зипкод 60007, Търся CDL driver с над 2 
години опит с хазмат и doubles за R&L и UPS. Hook and 
drop round trips. Възможност за всеки ден вкъщи. 2500 
- 3000 мили на седмица. Volvo 2016 I shift. 6302903092 
№17749
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for Safety person with experience. Part-time 
with possibility for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 2020 
Volvo или Kenworth автоматик с dry van. Хубави мили, 
лично отношение. 8476680373 №17752
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or (solo) c 
\”double/triple\” endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma 
6304409199 №17755

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

OWNER OPS WELCOME, 
Цена US$  , Зипкод 60007, Набирам собственици 
на Straight trucks, Semi, Sprinters. Офис в Elk Grove. 
Direct deposit, fuel cards, Authority, Insurance. Малка 
компания с персонал приятелското отношение към 
всеки колега ! Повече информация на 630-634-2892 
или 630-631-5074. Facebook: TA Chicago Trucking LLC 
6306342892 №17757
CDL DRY VAN, 
Цена US$  75,000.00, Зипкод 60016, Професионалист 
с чисто досие.Започване веднага. Каране и почивка 
по договаряне. Контрактор с 20 год. опит в бизнеса. 
7734128280 №17761
РАБОТА В СЕРВИЗ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60185, Търси се човек с компю-
търна грамотност за позиция parts runner/invoicing, 
опит на подобна позиция предимство За контакти и 
допълнителна информация, моля обадете се на по-
сочения телефон (224) 276-2600 2242762600 №17763
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 №17714
ТЪРСИМ CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Предлагаме работа за 
шофьори. 2020 камиони Volvo и Frightliner с APU,Power 
Inverters и Хладилници. Dry Van товари. Заплащане: 
55 цента на миля, 60 цента за шофьори с HazMat. За 
Повече информация позванете на 847-666-5919 ext. 4 
8476665919 №17719

ТЪРСЯ КОНТАРКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. за контакт използвайте email: dvametal@
gmail.com 2245778217 №17693

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

ШОФЬОРИ И OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. 2248480266 №17730

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. $1,500 
to start plus bonuses, paid vacation, 
and all federal holidays. For more 
information please call: 630-965-1778 
№17717
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CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся шофьор на камион, 
Freightliner Century 10 speed, manual transmission със 
53 feet ремарке. $0.50-$0.65 на миля или дневно запла-
щане. Уикендите сте си вкъщи, също и по празниците. 
Седмично заплащане, изисква се да имате поне година 
опит и чисто MVR. Славян- 508-292-6787, моля след 5 
часа. 5082926787 №17723
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор за камион 
който се движи само мидуест, възможност за нощува-
не у дома през ден. Заплащане по договорка на про-
цент или на миля. 8477499161 №17726
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60016, Predlagam Localna 
rabota za seriozen driver,p/u i del. IL,WI,IA,IN.Mojem da 
namerim parking v blizost do vas.Za poveche informaciq 
na tel.312-730-8025 3127308025 №17728
CDL DRIVERS AND O/O, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Small size trucking company 
operating Dry Van and Flatbed equipment looking to 
grow it’s � eet with Owner-Operators and Company 
Drivers. Trailer rent options and fuel cards with good 
discounts available for O/O company commission is 
10%. Company drivers: Dry Van- $50-55cpm, Flatbed- 60-
65cpm 5098187302 №17729
ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Малка транспорт-
на компания търси шофьор за 53\\\’ Dry Van,over 
the road(midwest).Предлагаме $300 на ден. Ка-
миона е Volvo 2007 и е в перфектно техническо 
състояние. Много чист от вътрер,с чисто нов 
матрак,мокет,хладилник,мик.печка и инвертор. За 
повече инфо се обадете на 773-732-5718 7737325718 
№17733
CDL DRIVERS , 
Цена US$ , 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 Кате-
гория 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 имате ин-
терес. 7738175596 №17671
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. Работата е в Elk Grove Village 2245778217 
№17675
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 карате с 
ръчни скорости. 630 930 1955 Иван №17685
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим CDL шофьор 
за регионална работа от понеделник до петък ( 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
БОЯДЖИЙ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Бояджий. Тел. 773-
865-0406 7738650406 №17635
КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние сме малка 
транспортна компания.Търсим шофъори и собствени-
ци на камиони,с които да работим,без напрежение,с 
уважение! Нашата компания е основана от собственик 
на камион,който знае и разбира нуждите на шофъори-
те си! За повече инфо 850-460-4949 Даниел,приказки 
от 1001 нощ не предлагаме! 8504604949 №17623
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от 
товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия 
2243882400 №17625
DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking company 
is Hiring Dispatcher for its o�  ce in Lake Zurich. Position 
requires good English, great computer skills, excellent 
customer service. For more info Call 773-580-4032 
№17627
MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
located in Elgin, IL is looking for full time truck and trailer 
mechanics. For more info, please contact - 773-656-8076 
№17605
CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професионалист с опит 
и без нарушения. Каране и почивка- по договаря-
не. Започване веднага. Само за най-добрите водачи! 
7734128280 №17611
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механик на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. Много 
добро заплащане. За повече информация - 773-656-
8076. №17604
DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for driver,class 
A,double-triple,experience minimum six months. Single 
steady run,good pay,every weekend at home. call:847-
877-4745 №17591
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 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 Намале-
ние 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, минимален английски и 
вазможност да вдига 50 паунда. За повече информа-
ция обадете се в офиса ни в Burr Ridge 630-227-1111 
№17294
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма тър-
си 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 училище 
до вечерта.Трябва да има собствен превоз.Районът на 
Arlington Heights 2246224174 №17227
ОWNERS $$$, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме работа за 
CDL шофьори и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси ра-
бота. 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 отношение. 
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, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шофьор 
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU. 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 7737421234 
№17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим работници по-
часово - здрави българи. Шофьорска книжка е в голям 
плюс. Нередовен график през седмицата и често рабо-
та 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

COAST TO COAST
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, НАД ДЕСЕТ ГОДИНИ В 
БИЗНЕСА. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ 
НА КАМИОНИ. ПЕРСОНАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ 
ТОВАРИ, ТЛЪСТИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИ-
ВОТО. САМО ОПИТНИ ВОДАЧИ! 847-947-8438 / 308 
8476826559 №17750
OWNER OPERATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60561, OWNER OPERATOR 
$ 2,000.00 Paharr, TX - Terrell,TX 1p/1d Reefer load 
8474186269 №17756
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60056, За контрактор. Без на-
рушения и с опит. Специално отношение. Каране и по-
чивка- по договаряне. Паркинг Des Plaines. Позвънете 
сега!! 7734128280 №17760
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 почтеност, 
предлага заплащане -$1500-$2200 на седмица.Оп-
ции да бъдете owner на камион,0%down,0% interest. 
7738187459 №17706
OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 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 подробности 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$, Зипкод 60016, Малка компания набира шо-
фиори на камиони Single and Team c FEDEX,RNL,SIAT 
.Необходимо е шофиорите да имат Double and Triple. 
Възможност за почивка през Уикендите . Коректни от-
ношение ,директен депозит само след седмица работа 
. За повече подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17585
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , 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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
DISPATCH SERVICES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60001, We are here to provide you 
with excellent dispatching service, keep your � eets busy 
and loaded in the most e�  cient way. Don\\\’t hesitate to 
call 708 998 3851 or text us 708 505 2965 at any time !!! 
7089983851 №17744
TARSQ RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili 
tekst na telefon 773-712-3757. 7737123757 №17748
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Диспечер с опит търси 
работа. Phone 708 998 3851 №17732
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.Телефон 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
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит от Бъл-
гария 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 ра-
бота. Намирам се в България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за по-
чистване. Тел.: 7088900577 7088900577 №16519

ФЛОРИДА
DISPATCH SERVICE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 640001, Dispatch Service is 
looking for Owner Operators and Fleet Owners in need 
of quality, detail oriented and carrier focused dispatching! 
We work with most equipment types and will handle your 
load planning, set up your carrier packets Call Us Today: 
708 505 2965 7085052965 №17745

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 спокой-
ствие. Крис вечер 6305501154 №17684

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
НАЕМИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Давам под наем две стаи 
по 450$, от апартамент в районът на Джефърсън парк. 
Тел: 773 814 2970 7735929395 №17741
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60107, Стая под наем, 
Streamwood, IL, $500 2244001696 №17743
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Давам стая под наем в 
Mount Prospect. 8474543003 №17753
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Давам апартамент под 
наем в Mt Prospect с една спалня. 8474543003 №17754
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Давам стая под наем в 
Шилер Парк, близо до летище O\’Hare and Highway 
I-294 в напълно обзаведен апартамент с хубава голяма 
тераса с включени централно охлаждане и отопление, 
вода, ток и интернет. Цена 550$ Тел.773-941-2367 Ди-
митър 7739412367 №17758
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, обзаведена стая под 
наем в къща Des Plaines за контакт тел.847 609-3535 
8476093535 №17722
1 BR IN SCHAUMBURG , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60193, Large 1BG condo in 
Downtown Schaumburg,available.Gas. AC/Heat,water 
included, 2 park space,pool,kids play ground.Criminal 
and credit background check required $1100 +1 m 
security deposit. 847 343 8526. 8473438526 №17727
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 1.100, Зипкод 60074, 2 bedroom 1.5 bathroom 
in Palatine il 60074.August 1.$1100 8473222125 №17734
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стаи в 
Des Plaines 7739344547 №17676

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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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)$1300.00 including heat,water,gas,parking. 
New carpet,freshly painted, balcony,pool, close to the 
interstate, shopping plaza,busse woods.For more info 
call: 7737198080 №17699
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с 
нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath 
townhouse в Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови уреди 
Samsung. Патио към парк, 2 басейна и тенис кортове. 
8478776191 №17736
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60062, Дава се обзаведе-
на стая под наем в апартамент в Northbrook, съв-
местно ползване на кухня, всекидневна, баня и то-
алетна, допълнително заплащане на ток. За повече 
информация,тел.3125363772 №17700
2BD 1BA FOR RENT, 
Цена US$ 1,400, Зипкод 60005, Двустаен апартамент 
под наем. $1400/месец. Последен етаж (3ти), с тереса. 
Сградата има асансьор. Комплекса предлага басейн, 
детски площадки, парко място. В близост до магис-
трали, магазини и Wood� eld Mall. Arlington Heights IL, 
Arlington Hts. & Algonquin Rd. За повече информация 
- 224.300.0006 2243000006 №17737
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Дава се стая под наем от 
етаж на къща в Je� erson park, в месечният наем $600 
са включени; ток, вода, газ, интернет на етажа има и 
перално помещение. За повече информация на тел. 
773-977-9555. 7739779555 №17738
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Стая в тристаен апарта-
мент в Elk Grove Village от 1-ви юли. Цена $510 включва 
вода, парно, гараж, пералня и сушилня.За повече ин-
формация -(774)208-4819 №17701
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локация в 
Palatine. Обзаведен, с камина и балкон, две парко мес-
та, изгодна цена! 8472192272 №17704
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локвция в 
Palatine, обзаведен, собствено парко място, изгодно! 
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
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обзаве-
дена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с те-
раса, парко място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 №17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обзаве-
дена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с те-
раса, парко място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща 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
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 $420. S polzvane na kuhnia. Super lokacia 
blizo do Malincho. Vsichko vklucheno. 3475894266 
№17610
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем за 
жена в Arlington Heights, IL 60004. Цена $420, с вклю-
чени пералня, сушилня и интернет. (224-717-9656 ) 
№17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под наем 
апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington Heights ZIP 60005. 
тел: 847 630 8884 №17584

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 ремонт 
със � nished basement, 1 car garage,5 мин от Wood� eld 
mall, $1985, Meto 7732160654 №17008
СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая под наем, 
в районът на Джефърсън парк. 7735929395 №16952
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia pod naem 
za( Gena ) v Arlington Heights,,IL bezplatno polzvane 
peralnia, sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-9656 
№16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в Глен-
вю 8476300290 8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
HOME DAYCARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Имаме свободни мес-
та в лицензирана home daycare в Elk Grove Village.
Работим с малка група деца,предлагаме целоднев-
ни грижи,обучение и домашно приготвена храна 
.Tel:2242442642 №17725
TRUCK,TRAILER REPAIR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Bad Boys Truck and Trailer 
Repair се намира в Elmhurst, IL и предлага всички видо-
ве ремонти за камиони и ремаркета, 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 диагностика 
на автомобили след 2000год./OBD ll букса/ При про-
блеми с автомобила : свети чека ,свети друга лампа 
на таблото ,проблеми с автомата ,с двигателя ,електр. 
проблеми и всичко свързано с електрониката на ав-
томобила. 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 почасово 
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 ’ shpaklovane,boiad
isvane,postaviane na izolazii,gipsokarton.+13127227479 
№17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални преди на станат 
неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV видео касе-
ти на DVD. Трансфер на негативни филми в дигитални 
снимки. 630-456-1366 6304561366 №17626
ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17594

ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17597
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 решава-
не на канализационни проблеми. Разполагам с висок 
клас техническо оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопроводни услуги. 
2245957923 №17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално решава-
не на канализационни проблеми. Разполагам с висок 
клас техническо оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопроводни услуги. 
2245957923 №17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. Услу-
ги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново управле-
ние. Ремонт на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. Услу-
ги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново управле-
ние. Ремонт на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17579
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni dni 
na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
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 ус-
луги по премествания - апартаменти, къщи, офиси, ан-
тики, 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 областта на 
финансиране. сериозно и надеждно предложение 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
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! Предлагаме 
Ви специална промоция: термолифтинг на лице само 
за 70лв. вместо 150лв. Бъдете съвършени! Повече 
информация можете да получите на тел. 0885 108502 
и https://prettylab.bg/termolifting-lice Необходимо 
е предварително записване на час. 359885108502 
№17549
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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси жена от Чика-
голенд 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 ин-
формация обадете се на 248-946-9185. №17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

TOTOTA RAV4, 
Цена US$ 16400, Зипкод 60172, Про-
давам TOYOTA RAV4 XLE 4WD, 2015, 
35600 ml , колата е в перфектно 
състояние , първи собственик, под-
държана само в дилър на TOYOTA 
6304409117 №17735

MERCEDES, 
Цена US$  9995, Зипкод 60074, For sale mercedes benz 
2010 ml 350 black 118000 miles 8473222125 №17740

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 отлично състоя-
ние. 6309301955 №17686

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 ско-
рости, ръчка - $10,000 2015 Great Dean Trailer-$18,000 
В отлично състояние са и в момента работят! 630-449-
8838 - Кръстю №17589

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 запазен 
Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 206,000 мили. 
7739640988 №17368

2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC 
exceptionally well maintained: 950,000 miles,CUMMINS 
engine,on- time oil changes, and regular preventative 
maintenance performed. Ready for the road! DRIVEN BY 
NON-SMOKER!! Includes inside: Microwave and fridge!. 
Become the lucky owner today! CALL NOW! Contact 
Jimmy @ 872-240-0067 №17079

08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 Volvo 
VNL, D12 двигател, много добро състояние. Чисто 
нови, съединител, 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 подръжката 
DYNO TEST може да се направи, мили – 1,320,000 Цена 
- по договаряне Светлин (708)261-9099 №16629

1bdr appartment HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$  $950, Зипкод 60194, Да-
вам под наем едностаен апартамент 
в Ho� man Estates. близо до Golf/
Higgins/ Barrington Rd. 2 парко мес-
та, тенис корт и басейн в комплекса. 
Наем: $950 с вкл гас и вода. тока се 
плаща отделно. Депозит: рента за 1 
месец. Свободен от 15 юли. тел: 773-
895-5638 7738955638 №17762

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
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К
итай има нов милиардер. Той 
е бивш служител на Google и 
за кратко време изпревари по 
богатство най-богатия китаец 
Джак Ма. Така младият мъж се 

превърна във вторият най-богат човек 
в Китай. Това се случи след скок в цена-
та на акциите на компанията му за елек-
тронна търговия Pinduoduo (известна 
още като PDD).

Богатството на Колин Хуан беше оце-
нено на 45.4 млрд. долара от Forbes пре-
ди седмица и това го нареди пред Джак 
Ма от Alibaba (43.9 млрд. долара), но зад 
Пони Ма (Ма Хуатен) от друг китайски 
технологичен гигант - Tencent (чието бо-
гатство се оценява на 51.5 млрд. дола-
ра), съобщава BBC.

Хуан учи в Америка, стажува в 
Microsoft и след това работи три годи-
ни като инженер в Google от 2004 г. Впо-
следствие се премества в Китай като 
част от екипа, създал Google China.

„Тези три години бяха невероятно 
ценни за мен“, пише той в блог през 2016 
г. „Google ми даде много повече, откол-
кото допринесох.“

Според Forbes спадът в стойността на 
акциите на Pinduoduo в дните след това 
е върнал отново второто място на Джак 
Ма.

Историята на успеха
Хуан, чието китайско име е Жен Хуан, 

основава Pinduoduo през 2015 г. Компа-
нията става особено популярна в Китай 
по време на пандемията Covid-19, като 
поръчките й нарастват от 50 милиона 
до близо 65 милиона на ден.

Новите характеристики в платформа-
та за електронна търговия включват ек-
ипно пазаруване, при което клиентите 
се събират, за да купят повече бройки 
на по-ниска цена. Клиентите също мо-
гат да играят игри на сайта и понякога 
са възнаграждавани с безплатни пода-
ръци.

Компанията се търгува на Nasdaq от 
юли 2018 г. За последната година акци-
ите й са нараснали с над 300%, подчер-
тава Forbes.

В кратката си 5-годишна история до-
сега Pinduoduo се превърна в един от 
най-големите онлайн магазини за тър-
говия на дребно в Китай, като може да 
се похвали с пазарна капитализация от 
104 млрд. долара.

Успешните инвеститори в компани-
ята включват Tencent, Sequoia China и 
Gaorong Capital (официално известен 
като Banyan Capital).

Преди да създаде Pinduoduo, Хуан ос-
новава Xinyoudi Studio за разработка 
на онлайн игри и Ouku.com, компания, 
която управлява онлайн платформа за 
потребителска електроника и домакин-
ски уреди.

Новият милиардер на Китай – 
по-богат и от Джак Ма

Колин Хуан 

Колин Хуан 

Снимкa: Flickr

XКолин Хуан учи в САЩ, стажува в Microsoft и се връща в Родината

http://www.bulstate.com/


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

1 - 7 юли 2020 г.50



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

1 - 7 юли 2020 г. 51

Домашна лятна  
торта с ягоди

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Стефан Данаилов. Книги. Манго. ГОТ. Уроки. Куско. 
Либе. Ара. Таити. Сатир. Иди. Хекла. Пениси. Някога. Воали. КА. 
Лауда. Глина. Стоин. Устрем. Раи. Аспид. Арат. Пенс. Кис. Ронин. Канат. 
Ера. Колики. Алиби. Анкети. Очила. Асино. Ескус. Мостик. Тинка. Исо. 
Теми. Асми. Налеп. Ласи. Жребец. Темп. Мишки. Иванка. Епитети. 
Ригел. АН. Атене. Ларат. Неапол. Лиерс. Едо. Владимир Шаталов. 

ОТВЕСНО: Открадната красота. Пеев. Енория. Осиан. Сесии. Ал. 
Офика. Клипс. Катми. Тапа. Аги. Хоани. Кесии. Метод. Юни. Тегу. 
Дротик. Жители. Какаду. Олин. Аршин. Самуил. Асани. Отсек. Ели. 
Настав. Трико. Имбир. Ир. Банки. Огранича ние. Илеш. Иго. Палет. 
Иск. Цигара. НЛО. Селим. Калкан. Верст. Ланин. Палау. Атала. 
Авгити. Арени. Силен. Тел. Обиск. Анаба. Семка. До. Материалисти. 
Попандов. 

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

Торта с ягоди, лятното изкушение 
за сладкиши, дори и през зимата 
изглежда слънчева и топла.

Първо се разбиват 6 броя яйца с 1 
ч.ч. захар. Прибавя се 6 с.л. вода и 2 ч.ч. 
брашно. Сместа се разделя на 2 равни 
части.

Взема се тава - 
продълговата или 
кръгла - и се засти-
ла с хартия за пе-
чене. При желание 
може малко да се 
намаже с олио, но 
хартията се отделя 
и без да е намазана.

Изпичат се 2 бла-
та и се оставят да 
поизстинат.

През това време 
се разбива с мик-
сер 800 г заквасена 
сметана с 200 г пуд-
ра захар. Прибавят 
се и ситно наряза-
ни 200-300 г ягоди. 
Всичко се разбърк-
ва добре.

Взема се първият блат, поставя се в 
подноса, който сте избрали, и се сиро-
пира съвсем леко - може да се използ-
ва сок от компот или прясно мляко. На-
мазва се обилно с крема от сметана с 
ягоди.

Отгоре се поставя и втория блат. Си-
ропира се и той. Украсява се с около 
500 г цели или нарязани на половинки 
ягоди.

Хубаво е да престои поне една вечер 
в хладилник, за да се стегне кремът, а и 
след престояване блатовете се напоя-

ват повече и се надуват.
Ягодите могат да се заместят с мали-

ни, вишни или череши без костилки.

Да ви е сладко!  

Задушени пържоли с 
картофи, домат и чесън

С тази стара и изпитана рецеп-
та месото става изключително 
крехко и много вкусно.

3-4 свински пържолки се посоляват, 
поръсват се с ½ ч.л. риган и върху вся-
ка се разпределя половин глава на-
стърган на фино ренде лук Така се оста-
вят за няколко часа, за да са по-крехки.

В тиган се загряват 4 с.л. олио и на 
умерен огън се слага половин глава 
едро нарязан лук леко да се запържи. 
Добавя се нарязана на едро една пе-
чена чушка, 1 кафена чашка пасирани 
домати – около 100 г, и винена чаша – 

около 60 мл - бяло вино.
Виното се оставя да се изпари напо-

ловина и тогава на дъното на тигана се 
редят нарязани на колелца 3 средно 
големи картофи с дебелина 1 пръст.

Слагат се 2-3 скилидки чесън, дафи-
нов лист и върху картофите маринова-
ните пържоли. Посолява се на вкус и се 
налива гореща вода, която трябва да 
достига до пържолите.

Така на слаб огън и под капак пържо-
лите се задушават за 30-45 минути. Ако 
през това време водата изври, се доли-
ва по 1 кафена чашка гореща вода.
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П
ланината Ржана е малък дял 
на Западна Стара планина. 
По римско време там пре-
минавал важният път, свърз-
ващ Дунавската равнина със 

Софийската котловина. През нея е бил и 
пътят на Ботевите четници.

Манастирът „Света Богородица“ е раз-
положен сред изключително красива 
местност в Ржана. Намира се до с. Осено-
влак навътре и високо в Стара планина. 
По-популярното му име сред населени-
ето е „Седемте престола“ заради седемте 
параклиса на манастирската черква. По-
добно пространствено оформление не 
се среща никъде другаде при български-
те християнски култови паметници.

Манастирът е построен на тераса над 
реката. Въпреки че трудно може да се 
определи точното време, по което е съз-
даден, историци смятат, че датира от 
Второто българско царство, приключи-
ло с падането на България под осман-
ско владичество. Според повечето от тях 
светата обител е построена

по време на управлението 
на Петър Делян

цар на Западна България. Бива разполо-
жен в близост до римска крепост, остан-
ки от която и днес могат се видят, след 
като се поеме по стръмна пътека, започ-
ваща от манастира. Днешната порта на 
„Седемте престола“ е взета именно от 
тези останки.

Има и друга легенда за създаването на 
манастира, свързана с името му. Според 
нея обителта е основана през 11 в. от 7 
боляра, които идват от Бесарабия и се 
заселват в Балкана заедно с техните се-
мейства. Установяването им в тези земи 
е свързано и с възникването на 7 села в 
близост до манастира – Осеновлак, Огоя, 
Оградище, Буковец, Лесков Дол, Желен и 
Лъкатник.

През 1737 г. султан Махмуд, наречен от 
българите Безбожния, нарежда разру-
шаването на много манастири и черкви. 
Такава участ сполетява и „Седемте прес-
тола“ и той бива изравнен със земята. 
След Руско-турската война през 1769 г. и 
подписаното мирно споразумение оби-
телта е реконструирана от двама братя 
свещеници - Тодор и Марко от Тетевен, с 
помощта на майстор Стою от Троян. През 
1848 г.

отец Христофор 
основава килийно училище

като един от учителите става самият той. 
След завършването на обучението уче-
ниците стават учители, свещеници или 

общественици.
„Седемте престола“ е ограден от висок 

каменен зид, а черквата е разположена в 
средата на вътрешния двор. Сравнител-
но малкият двор впечатлява посетите-
лите със своята добре поддържана гра-
дина с много цветя, цъфтящи храсти и 
стари дървета, едно от които е еднове-
ковна секвоя.

Храмовата чудотворна икона е Рож-
дество Богородично и се смята, че е доне-
сена от Света гора от отец Гаврил по вре-
мето на създаване на манастира. Всички 
стенописи в черквата са на повече от сто 
години. Манастирът има и собствена биб-
лиотека, която съдържа стари православ-
ни книги, включително една

подарена от руската 
императрица Екатерина

Манастирското клепало било изковано 
през 1799 г., а желязото за неговата изра-
ботка е взето от вратите на крепостта Ка-
лето. Това станало по идея на Софроний 
Врачански. Той прекарал скрит тук 14 
дни заедно със спътниците си от мона-
шеското братство на близкия Черепиш-
ки манастир, гонени от черкези.

Друга легенда разказва, че прочути-
ят Вълчан войвода бил родом от Осено-
влак. Син на селския старейшина Деян 
Пандурина, той бил овчар в околност-
та. Възмутен от безчинствата на турците, 
Вълчан изоставил стадото, хванал гора-
та и станал хайдутин, съратник на леген-
дарния поп Мартин.

Четата била истинско 
страшилище за турците

Хайдутите успели да заграбят огромно 
имане. Заровили го някъде из Балкана. 
Къде точно, никой не можел да каже, за-
щото четата била пръсната и повечето 
хайдути избити. Оттогава идеята за от-
криването на това имане станала извор 
за вдъхновение на безброй български 
иманяри.

Днес „Седемте престола“ привлича 
много посетители заради прекрасната 
природа на склоновете на Стара плани-
на, красивата си архитектура и близост-
та си до столицата.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Змей Горянин – забравеният писател
Змей Горянин, псевдоним на писате-

ля Светозар Акендиев Димитров, е име 
в българската културна история, дълго 
време премълчавано и дори забранява-
но. Причината? През 1942 г. Змей Горя-
нин за кратко е цензор в Дирекцията по 
печата. За това „прегрешение“ „народни-
ят“ съд го осъжда през 1945 г. на една го-
дина затвор. Книгите му попадат в черния 
„Списък на фашистката литература“ и са 
иззети от библиотеките.

Въпреки репресиите Змея категорично 
отказва да се разкае, за да бъде реабили-
тиран. Само в манастира „Седемте прес-
тола“ душата му намира оная утешителна 

отвъдност, където всичко е „прекрасно и 
добро“, а скалите все още са „божествени 
палати“.

Едва на 53, умира на 25 август 1958 г. 
в манастира при неизяснени обстоятел-
ства. 

„Душата ми копней за тишина,
сърцето ми тупти безспир за мир.
Зове ме Горда Стара планина
и сгушеният в нея манастир.“

Това четиристишие стои на надгробния 
му камък в малката света обител, където 
завършва трагичната му човешка съдба.

Софроний Врачански се крил тук от черкезитеОбителта вдъхновила Иван Вазов за написването на творбата „Клепалото бие“

„Седемте престола“: Загадъчната 
перла в полите на Балкана

Снимки: Архив

Миряните намират покой и утеха зад манастирските 
порти
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali.stefanova@bg-voice.com

В 
света съществуват няколко 
„сини зони“ - места със свръх-
концентрация на дълголетни-
ци, които са в добро здраве 
и физическа форма. Това са 

гръцкият остров Икария, италиански-
ят остров Сардиния, японският остров 
Окинава, полуостров Никоя в Коста 
Рика и Лома Линда в Калифорния. И тези 
места са обект на дългогодишни проуч-
вания. Още един малък „оазис на дълго-
летие“ обаче привлича вниманието на 
учените.

Още през 1950 г. американският учен 
Ансел Кийс започва да изследва среди-
земноморската диета на полуостров Чи-
ленто в Италия. В крайна сметка той се 
премества да живее на полуострова и 
доживява до почти 101 години.

Сега изследователи от университе-
та Ла Сапиенца в Рим и в Университета 
на Калифорния в Сан Диего (UCSD) са се 
обединили, за да се опитат да разберат 
как става така, че жителите на Ачарули 
живеят толкова дълго и има много сто-
летници в селището. И, разбира се, уче-
ните се надяват да разберат тайната на 
по-дългия живот.

В рамките на своето проучване спе-
циалистите на двата университета са 
взели кръвни проби от 80 жители. Те от-
крили изненадващо ниски нива на хор-
мона адреномедулин. Високите нива на 
адреномедулин затрудняват кръвооб-
ращението, докато ниските нива го под-
помагат. Като цяло с напредването на 
възрастта адреномедулинът се натруп-
ва в организма. Ала нивата, наблюдава-
ни у възрастните хора от Ачарули, са по-
добни на тези, типични

за кръвта на човек 
на 20 или 30 години

Жителите на малкото италианско 
градче в Южна Италия, само на 70 км от 
Салерно, не само доживяват и надхвър-
лят 100 години, но и на тази възраст все 
още са напълно независими и активни.

Антонио Васало, който е на 100 годи-
ни, и Аминда Федоло, която е на 93, каз-
ват, че се хранят с неща като риба, пиле, 
заек, зехтин, както и зеленчуци и плодо-
ве, които отглеждат сами. „Ядем си това, 
което си произвеждаме“, казва Федоло.

Сред тях е 94-годишният Джузепе Ва-
соло, който разказва, че много често 
излиза навън и се опитва да си намира 
работа. „Работя един час в градината и 
прекарвам времето с жена ми“, споделя 
той, като допълва, че не мисли за лоши 
неща.

„Тези старци водят активен социален 
живот. Живеят спокойно и се хранят

със здравословни храни, 
с малко мазнини.

Също така много се движат. Болести 
като алцхаймер са много редки в тази 
област, докато в големите градове от 
нея страда всеки трети възрастен чо-
век“, казва Салваторе ди Сома, профе-
сор в университета Ла Сапиенца в Рим.

„Ha плaжa в Ачарули видяx xopa нa 
пo 90 гoдини и нaгope дa cъбиpaт тeн 
и дa ce нacлaждaвaт c цигapa в pъкa и c 
нaднopмeнo тeглo, c кopeми, cякaш ca в 
дeвeтия мeceц oт бpeмeннocттa“, кaзвa 
yдивeн зa Nеw Yоrk Роѕt aмepикaнcкият 
кapдиoлoг Aлън Maceл, вoдeщ нa eкипa 
oт yчeни.

„Чувствам се млада. Ако краката ми 
бяха добре, сигурна съм, че щях да мога 
отново да се омъжа“, шеговито отговаря 
93-годишната Амина.

Голям брой от мъжете в Ачарули се из-
хранват като рибари. Хората в селото

произвеждат сами 
продуктите си

често ходят на разходка или на риболов.
Учените все още не знаят защо жите-

лите на това място имат такива ниски 
нива на хормона, но смятат, че навярно 
причината е комбинация от здравослов-
ната местна диета, генетика и наличието 
на достатъчно физическа активност.

Розмаринът може би е друг ключов 
компонент на формулата на дълголе-
тието. Широко използван от местните 
жители, розмаринът е известен като 
билка, която стимулира мозъчна-
та функция, казват изследова-
телите.

Capдинитe пък ca дpyгaтa 
им тaйнa – пaнaцeя зa вcички 
клeтъчни възпaлeния в opгa-
низмa. Cтoлeтницитe oт Ача-
рули oвкycявaт caлaтитe и яc-
тиятa cи cъc зexтин и

cи пoзвoлявaт пo чaшa 
винo c вcякo xpaнeнe

Но не бива да се мисли, че всеки, кой-
то включи тези съставки в своето меню, 
автоматично ще надживее сто години. 
Специалистите все повече клонят към 
версията за гените, които се предават от 
поколение на поколение.

„Възрастните хора от Ачарули поч-
ти не страдат от болести, с каквито се 
сблъскват възрастните хора в други 

части на света – такива като алцхаймер, 
катаракта или сърдечносъдови забо-
лявания“, казва Алън Майзел от UCSD. 
Той предупреждава, че няма „вълшебна 
пръчица“ за предотвратяване на такива 
заболявания, но хората от цял свят мо-
гат да се поучат от начина, по който жи-
веят хората в Ачарули.

Розмаринът 
бори алцхаймер

Ачарули: Италианското 
село на столетниците
XВ селището живеят над 1000 души, над 300 от тях са 100-годишни

Възрастните хора от селото обясняват дълголетието си с много работа, ходене пеша и... много секс.

През Средновековието се е смята-
ло, че розмаринът расте само в гради-
ните на праведните. Европейците през 
шестнадесети век също го носели в 
главите на бастуните, за да се предо-
тврати разпространението на чумата.

От векове една от най-честите упо-
треби на розмарина в медицината е 
за подобряване на паметта, не само за 
овкусяване на храната. Тази подправ-
ка, и по-специално цветните й върхо-
ве, съдържа антибактериална и анти-
оксидантна розмаринова киселина, 

както и есенциални мас-
ла като цинеол, камфен, 

борнеол, борнил аце-
тат, и α-пинен, за кои-
то се знае, че имат 
противовъзпалител-
ни, антигъбични и 

антисептични свой-
ства.
Научно е потвър-

дено, че билкaтa poз-
мapин нaмaлявa pиcкa oт алцxaймep, 
пoдoбpявa дeйнocттa нa мoзъкa и 
пoмaгa зa дoбpaтa пaмeт. Heзaвиcимo 
дaли e пpeceн или cyx, poзмapинът e 
бoгaт нa кaлий, кaлций, жeлязo - със-
тавна част на хемоглобина в червени-
те кръвни клетки, определящ коли-
чеството кислород, което кръвта ще 
пренесе, мaнгaн, мeд и мaгнeзий, изо-
билие от витамини от група В.

Снимкa: Wikipedia

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Н
ационалната баскетболна 
асоциация на САЩ и Асоци-
ацията на баскетболистите 
одобриха плана за завърш-
ване на сезона и оставащи-

те мачове ще се изиграят в увеселител-
ния комплекс Disney World във Флорида.

22 отбора ще се включат в доиграва-
нето на сезона (13 от Западната и 9 от 
Източната конференция), като към 16-те 
тима, които заемаха местата за участие 
в плейофите преди паузата, ще се при-
съединят Портланд Трейл Блейзърс, Ню 
Орлиънс Пеликанс, Финикс Сънс, Сан 
Антонио Спърс, Сакраменто Кингс и Ва-
шингтон Уизардс.

Всеки тим

ще изиграе 
още осем срещи

от редовния сезон, като резултатите ще 
бъдат прибавени към досегашните, за 
да се определи кой ще участва в плей-
офите. При малка разлика между осмия 
и деветия в някоя от двете конференции 
регламентът предвижда бараж за плей-
офите.

Мачовете във Флорида ще се играят 

без публика и при строги мерки за без-
опасност.

Баскетболистите бяха тествани преди 

началото на тренировъчните лагери и 
16 от 302 изследвани са с положителни 
проби за коронавирус.

NBA ще довърши сезона 
в комплекса Disney World
XМачовете ще се играят без публика и при строги мерки за безопасност

На 43-годишна възраст и след ре-
кордните 22 сезона в НБА, ле-
гендарният баскетболист Винс 

Картър сложи край на кариерата си. 
„Официално приключих с професио-
налния спорт“, заяви Картър, който 
прекара последните два сезона в „Ат-
ланта Хоукс". Олимпийският шампион 
от Сидни 2000 е първият от НБА, иг-
рал в четири десетилетия, след като 
дебютира в най-силното баскетболно 
първенство през 1998 г. с екипа на „То-
ронто Раптърс“. Картър обяви, че ре-
шението било улеснено от факта, че 
последната му стрелба - тройка при за-
губата със 131:136 от „Ню Йорк Никс“, 
бе успешна.

„Може би щеше да е различно, ако 
не бях вкарал тогава. Щях да тръпна в 
очакване да се завърна дори за мину-
та и да отбележа. Последният ми мач 
бе на 11 март. Не мога да кажа, че още 
тогава съм решил да спра с баскетбо-
ла, но беше скоро след това“, сподели 
Картър.

Винс Картър 
си тръгва 
след 22 сезона

Снимки: БТА

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Нов обрат - Кобрата и Джошуа 
ще се бият през ноември
Двамата съперници за титлата 

в тежка категория на профе-
сионалния бокс Антъни Джо-
шуа и Кубрат Пулев вероят-
но ще се бият през ноември. 

За това работят екипите им, стана ясно 
от изявления на техни членове. Ма-
чът между двамата бе насрочен за 20 
юни, но бе отложен няколко пъти зара-
ди пандемията от коронавирус. Според 
първите планове двубоят трябваше да 
е на 25 юли, а след това бе обявено, че 
сблъсъкът ще е през декември тази го-
дина.

На дневен ред сега е задачата сре-
щата да бъде организирана през ноем-
ври във Великобритания, и то в при-
съствието на публика. Това е споделил 
мениджърът на AJ Еди Хърн пред про-
моутъра на Кобрата Боб Аръм, пише ан-
глийският „Мирър“.

„Говорих с Боб Аръм. Концентрираме 
се върху ноември за мача Пулев – Джо-
шуа“, заяви Хърн.

„По начина, по който нещата се разви-
ват през последните седмици, вече съм 
уверен, че ще може да проведем дву-
боя с публика. Ако не ни позволят да е 
на „Принсипалити Стейдиъм“, ще се рад-
ваме да го направим

в „Манчестър Арена“ 
или „O2“

Би било страхотно да видим Джошуа 
отново там. Вече говорим за места, кои-
то още не са отворени, но възможност-
та е голяма“, каза още Еди Хърн.

Той е обсъдил с Аръм и евентуални-
те двубои Джошуа – Фюри в бъдеще. „Го-
ворихме за това, договорили сме се за 
парите и как да бъдат разделени. През 
следващия месец ще работим по доку-
ментите и трябва да финализираме не-
щата за 2021 година“, разкри влиятелни-
ят мениджър, цитиран от „Монитор“.

Междувременно Кобрата отново от-
прави критики към Джошуа, който обя-
ви в началото на месеца, че е контузен 
и заради това отложи някои от мачове-
те си.

„Каква драма е животът, а? През 2017-
та, когато трябваше да играем с Джо-
шуа и аз се контузих сериозно, той каза, 
че бил се „контузвал многократно и че 
моята контузия била лека и съм могъл 
да се състезавам така“. И се надсмива-
ше. Еее, дойде моментът той да е кон-
тузен, хайде сега да играе така, какъв е 

проблемът. Нали е големият шампион! 
И сега бия, и през ноември пред публи-
ка!“, каза Пулев пред bulgarica.com.

Кобрата допълни, че въпреки всичко 
остава в готовност за сблъсък с Джошуа 
и увери, че такъв мач ще има.

„Съгласихме се с всякакви условия и 
претенции, включително и с ултимату-
ма да играем в Лондон! Подписан е до-
говорът за мача и аз очаквам само да 
фиксираме точната дата през ноември. 
Надявам се ситуацията с коронавируса 
да утихне малко и мачът да се проведе 

с много хора, които искат да гледат на 
живо!“, каза още Пулев.

Той обясни, че поддържа форма с 
обща физическа подготовка и е в го-
товност за здрави тренировки. „Само 
напред към победата. България ме за-
режда и играя за нея! Обичам я! Не за-
бравям българите в Щатите, които ми 
дадоха още сили в битките там! Благода-
ря на всички за неспиращата подкрепа, 
която е най-важна за мен!“, обясни Ко-
брата как се чувства по време на подго-
товката си за „мача на живота му“. 

XПулев отправи нови критики към съперника си

Снимкa: Facebook

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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ЛЮБОМИР МИХАЙОВ
ljubomir@bg-voice.bg

А
втономна микрокъща, прид-
вижваща се чрез възобновя-
еми енергийни източници и 
доставяща всички удобства, 
от които може човек да има 

нужда, е сред новите хитове за живот из-
вън града.

Кoнцeпциятa зa живoт извън грaдcки-
тe кoмуникaции в нaпълнo aвтoнoм-
ни дoмoвe, изпoлзвaщи зeлeнa eнeр-
гия, вce пoвeчe нaбирa пoпулярнocт. Oт 
2015 гoдинa кoмпaниятa Niсе 
Аrсhitесts oт Cлoвaкия рaз-
рaбoтвa прoeктa Есо-
саpsulе.

Прeз 2018-a бeшe 
п р e д c т a в e н a 
o к o н ч a т e л -
нaтa вeрcия нa 
крaйгрaдcкaтa 
м и к р o к ъ щ a , 
o c и г у р я в a щ a 
нacтaнявaнe cъc 
зaпaзвaнeтo нa 
вcички cъврeмeн-
ни удoбcтвa. Мaл-
кaтa къщa c oвaл-
нa фoрмa пoзвoлявa нa 
някoлкo житeли дa изпoлз-
вaт възoбнoвяeми eнeргийни из-
тoчници и нe зaвиcи oт грaдcкитe кoму-
никaции.

Цeнaтa нa тaкaвa 
къщa oбaчe бeшe 
знaчитeлнa и 
дocтигнa 88 хи-
ляди дoлaрa. 
Ceгa инжeнeри-
тe нa кoмпaниятa 

прeдcтaвихa пo-
дocтъпнa вeрcия 

нa caмocтoятeлнaтa 
Spасе hоusе. Нoвaтa 

къщa Spасе Есосаpsulе 
имa рaзмeри 4.67 х 2.2 м, 

пoдoбни нa ocнoвнaтa вeрcия, a 
пoлeзнaтa плoщ e 8.2 квaдрaтни мeтрa.

Мoжeтe дa влeзeтe в къщaтa прeз 

плъзгaщa ce врaтa. Cрeд нoвocтитe рaз-
рaбoтчицитe cпoмeнaвaт изпoлзвaнeтo 
нa cнeжнoбялa oбвивкa oт фибрoc-
тъклo. Зa дa нaмaлят цeнaтa нa прoeктa, 
кoнcтруктoритe дoнякъдe ca oпрocти-
ли интeриoрния дизaйн, пише „Факти“. 
В ocнoвния кoмплeкт Spасе Есосаpsulе 
пoлучaвa нeoбзaвeдeн caлoн c нacтилкa.

В зaвиcимocт oт жeлaниятa нa клиeн-
титe, мoгaт дa ce мoнтирaт лeглo, кли-
мaтик, кoмпaктни мeбeли и мaлък душ. 
Oпрocтявaнeтo нa интeриoрa пoзвoлявa 
нa coбcтвeницитe нa eкoкъщaтa дa пъту-
вaт удoбнo или дa я прeвърнaт в дoпъл-
нитeлнo пoмeщeниe.

Eнeргиятa зa рaбoтa нa eкoкaпcулaтa 

ce дocтaвя oт 200 W cлънчeвa бaтeрия, 
мoнтирaнa върху тeлecкoпичнo рaмo. 
Cъщo тaкa, при нуждa къщaтa мoжe дa 
бъдe cвързaнa c грaдcки кoмуникaции. 
Цeнaтa нa oбнoвeнaтa aвтoнoмнa мини-
къщa e 55 хиляди дoлaрa.

За живот извън града: 
Автономна микрокъща

XТя е с формата на яйце и използва зелена енергия

Снимки: Ecocapsule
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Доналд Тръмп не се радва на огромна 
подкрепа сред известните личности. 
Много от звездите молят феновете си 

да се регистрират, за да гласуват на предсто-
ящите избори, за да свалят настоящия прези-
дент на САЩ. Към тях се присъедини и Джор-
дж Клуни, който показа на целия свят, че не 
харесва Тръмп и дори му се подигра.

Актьорът дари $500 000 на организация, 
бореща се срещу расизма. Интересното 
беше, че дарението е било от името на До-
налд Тръмп, който постоянно говори за съз-
даване на различни закони, с които ще огра-
ничи влизането на емигранти в САЩ.

Клуни написа и есе за полицейската бру-
талност и убийството на Джордж Флойд. Ак-
тьорът нарече расизма „нашата пандемия, за 
която все още търсим ваксина“.

Том Круз ще живее  
във Великобритания

Леонардо ди Каприо отпразнува 
рождения ден на приятелката си 
Камила Мороне със звездно парти 

на частна яхта в Лос Анджелис. Моделка-
та навърши 23 години, а 45-годишният 
актьор знае как да я изненада.

Плавателният съд е бил дълъг цели 43 
м, а на него са били още канадската ак-
триса от български произход Нина До-
брев и приятелят й Шон Уайт, актьорите 
Кевин Конъли и Лукас Хаас. Ди Каприо е 
бил забелязан да носи маска по време на 
събитието, а гостите са били облечени с 
каубойски дрехи и шапки.

Леонардо и Камила започнаха да изли-
зат от 2018 г. и се опитват да стоят далече 
от прожекторите. Въпреки това, папара-
ците ги засичат по целия свят. Миналата 
седмица двойката беше открита да си ку-
пува хранителни продукти в Лос Андже-
лис.Гимназия в Австрия проведе церемония по 

връчване на дипломите на випуск 2020 г. въ-
преки ограниченията заради пандемията. 

Ръка на робот връчваше документите на учени-
ците в гимназията в южния австрийски град Кайн-
дорф.

Учениците от училището, специализирали ин-
женерни науки и информационни технологии, 
програмирали ръката да гарантира нужната дис-
танция, каза директорът Гюнтер Швайглер.

„Въпреки усилията за ограничаване на раз-
пространението на вируса, не искахме да лиша-
ваме учениците от тази емоционална церемо-
ния“, каза той.

„Тъй като би било прекалено рисковано да по-
даваме документите от ръка на ръка, а все пак 
сме технологично училище, за нас бе естествено 
да прибегнем до робот“, добави Гюнтер.

Специалисти картографираха останките от 
потъналия континент Зеландия в Тихия 
океан.

„Направихме тези карти, за да осигурим точна 
и актуализирана картина на геологията на Нова 
Зеландия и югозападния тихоокеански район“, 
каза геологът Ник Мортимър.

Картите разкриват тектонския профил на потъ-
налия осми континент, заедно с формата и дълбо-
чината на заобикалящото го океанско дъно. Те са 
направени в рамките на международния проект 
за картографиране на дъното на всички океани 
до 2030 г.

Изследването дава още доказателства, че Зе-
ландия е била отделен континент, а не микрокон-
тинент, както е класифицирана до 2017 г.

Изследователите предполагат, че Зеландия 
може да се издигне отново над водата, но проце-
сът ще отнеме над 1 млн. г.

Робот връчва дипломи 
заради COVID-19

Картографираха 
потъналата Зеландия

Нина Добрев на яхтен  
купон с Лео ди Каприо

Джордж Клуни се подигра 
на Тръмп с $500 000

Том Круз обмисля да се пре-
мести във Великобритания, 
след като прекара изолация-

та в централата на сциентоложка-
та църква в Западен Съсекс. Смя-
та се, че 57-годишната звезда е в 
търсене на нов дом, близо до из-
вестното имение Сен Хил, в което 
е пребивавал по време на панде-
мията.

Актьорът беше на Острова, ко-
гато снимките на „Мисията невъз-
можна 7“ бяха прекратени. Той 
вече не приема Лос Анджелис като 
свой дом, след като продаде имо-
та си в Бевърли Хилс през 2016 г. 
Източник споделя, че снимките на 
филма ще започнат скоро и затова 
Круз си търси дом на Острова.

По време на изолацията той е 
бил отседнал в имение, което е 
било купено от основателя на сци-
ентоложката църква Л. Рон Хъбард 
през 1959 г.
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Дженифър Лопес направи спе-
циална изненада на меди-
цински работник от Ню Йорк. 

Изпълнителката изпрати мило съ-
общение до сестра Касиди Тобън, 
която работи в манхатънска бол-
ница от девет години и е на първа 
линия в борбата с коронавируса. 
Тобън се появи в епизод от преда-
ването „The At-Home Variety Show“, 
където говори за работата си.

„Бързо осъзнаваш, че не можеш 
да спасиш всеки. Това е наистина 
плашещо и съкрушаващо“, казва се-
страта.

Тя добавя, че с пациентите често 
си говорят за семействата и как се 
притесняват от заразата. Тобън оба-
че заяви, че се опитва да остане по-
зитивна въпреки трудното и страш-

но време, в което живеем. Това, 
което й носи усмивки, е когато ня-

кой от тях започне да диша самос-
тоятелно.

Дженифър Лопес направи спе

Дивата Лопес изненада 
медицинска сестра

Планетолози от НАСА анализираха снимки 
на Плутон, получени от сондата „Ню Харай-
зънс“, които доказват, че преди Плутон да 

се превърне в ледена планета, е бил покрит от 
океани.

От снимките на сондата става ясно, че в недра-
та на Плутон вероятно се крие гигантски океан от 
вода, своеобразен двигател на геологичните про-
цеси, видни върху повърхността на Плутон.

Учените стигнали до извода, че при появата си 
планетата е била с топло небесно тяло, но при 
замръзването на водата впоследствие е започна-
ла да се разширява по-размер.

Новото откритие ще ни позволи да стигнем до 
извода дали животът може да съществува в под-
ледни океани на други небесни тела, включител-
но в границите на Слънчевата система.

На Плутон се крие  
океан от вода

зитивна въпреки трудното и страш което й носи усмивки, е когато ня тоятелно.

Джони Деп призна,  
че е ползвал наркотици
Джони Деп призна, че е използвал халю-

циногенни гъби по време на връзката 
си с Амбър Хърд. В нов епизод от дело-

то между двамата бивши съпрузи в съда се 
чу как актьорът моли асистента си да му на-
мери „хапчета за щастие“ и от „онова бялото 
нещо“ само дни преди датата, на която Хърд 
твърди, че Деп я е ударил.

57-годишната звезда съди таблоида „Sun“, 
че са публикували фалшива новина през 
2018 г., наричайки го „бияч на жени“. Статията 
се базира на обвинения, направени от Хърд, 
която твърди, че Деп е бил агресивен през 
по-голямата част от брака им.

По време на изслушването в съда адвока-
тите на „Sun“ поискаха съдията да отхвърли 
иска на Деп, казвайки, че той не е споделил 
за наркотиците, които е поръчал в Австра-
лия.

Кивито става популярно за пръв път в Нова 
Зеландия, но на този плод вече се радват 
хора по целия свят. Зад добрия му вкус сто-

ят много хранителни вещества, като витамин С, К 
и Е, фолиева киселина, калий, фибри и антиокси-
данти.

Кивито може да се консумира през цялата го-
дина. Антиоксидантите, в случая витамин С, по-
добряват имунната система и спомагат за пре-
дотвратяване на настинки и грип. Изследвания 
показват, че консумацията на 3 кивита на ден 
може да понижи кръвното налягане. Причина-
та за това е, че този плод съдържа лутеин, който 
също е мощен антиоксидант.

Кивито съдържа също и много фибри, което от 
своя страна има благоприятен ефект върху цяла-
та храносмилателна система. Плодът подобрява и 
зрението.

Кивито сваля  
високото кръвно

Ема Робъртс е бременна

Актрисата, позната от сериала 
„Зловеща семейна история“, 
очаква първото си дете от 

приятеля си Гарет Хедлънд.
Новината за бебе идва само го-

дина след като Робъртс и Гарет за-
почнаха да се срещат. В началото 
на 2019 г. актрисата се раздели с 

Еван Питърс, с когото бяха заедно 
5 г. Според източник прекратява-
нето на отношенията е било ясно 
от много дълго време. „Имаха свои-
те възходи и падения и всячески се 
опитваха да оправят нещата“.

Сега отношенията между 29-го-
дишната Ема и 35-годишният Гарет 

явно са много по-сериозни. Спо-
ред близък до двойката, те са пре-
карали няколко месеца заедно 
като приятели, преди да започнат 
връзка.

Преди да срещне Робъртс, 
Хедлънд беше във връзка с друга 
актриса – Кирстен Дънст.



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

1 - 7 юли 2020 г.60

Ученик на 10 години от начално училище в 
Англия постави рекорд на Гинес за решава-
не на задачи с умножение и деление.

Нейдаб Гил от началното училище Лонгмур в 
Лонг Итън, Англия, по време на карантината за-
ради пандемията от новия коронавирус се уп-
ражнявал по математика с приложението „Таймс 
тейбъл рок старс“ и накрая се възползвал от при-
добитите умения, за да постави световен рекорд.

Той решил общо 196 задачи с умножение и де-
ление за една минута, което прави средно по три 
изчисления в секунда. Момчето победило близо 
700 ученици, които участвали в състезанието, ор-
ганизирано от „Гинес“ и приложението.

Нейдаб вече притежава и сертификат за све-
товния си рекорд.

В недалечно бъдеще ще разполагаме с пре-
връзки за рани, които по ще абсорбират те-
лесни течности, като същевременно отде-

лят лекарства. Същият материал може да позволи 
на роботите да се охлаждат чрез изпотяване.

Описано като изкуствена кожа, веществото е 
разработено от екип от Техническия университет 
на Айндховен и приема формата на гъвкав тънък 
слой от течен кристален полимер, осеян с голям 
брой миниатюрни пори. През тях, подобно на 
гъба, материалът може да абсорбира течности.

Изкуствената кожа се активира чрез безвред-
ни радиовълни. Колкото по-силен е сигналът, 
толкова по-голямо е количеството отцедена теч-
ност. Превръзката за рани може да бъде готова 
до 2025 г.

10-годишно хлапе реши 
196 задачи за 1 минута

Изкуствена кожа  
поглъща течности

Асен Блатечки изпрати 
дъщеря си абитуриентка

Първа снимка на своята ново-
родена дъщеря показа музи-
кантът и бивш фронтмен на 

бандата „D2“ Дичо. Певецът сподели 
умилителен кадър в Instagram, с кой-
то зарадва своите фенове.

На снимката по-голямото дете на 
изпълнителя – Ариел, държи своята 
малка сестричка на ръце.

„Две вълшебни създания!“, написа 
Дичо Христов.

Второто момиченце на музиканта 
се роди преди по-малко от месец – на 
12 юни. Тогава неговата половинка – 
Карина Попова, съобщи радостната 
новина в социалните мрежи, като на-
писа: „Да кажем здравей на Тина – бе-
бето, което може да напише книга за 
живота си, преди да се роди“.

В средата на март тази година Ари-
ел – по-голямото дете на известната 
двойка - навърши 5 години.

Дичо показа новороденото 
си бебе

Универсалният боец на BG ки-
ното Асен Блатечки отпразну-
ва абитуриентския бал на дъ-

щеря си Катерина. 18-годишната 
хубавица завърши успешно 12-ти 
клас във Втора английска гимназия 
в столицата и сложи бална рокля. 
Тя е избрала за важния си ден дъл-
га тюлена рокля с бродерии в гор-
ната си част.

Най-вероятно абитуриентката 
сама се е гримирала за бала, тъй 
като това й е хоби.

Катерина е първото дете на Бла-
течки от брака му с режисьорката 
Катерина Горанова. Той има и син – 
Борил, който е от връзката му с мо-
дела и актриса Диляна Попова.

Отношенията между баща и дъ-
щеря не бяха добри, когато звезда-
та създаде семейство с моделката. 
Днес връзката им отново е здрава и 
Катерина с удоволствие полага гри-
жи за братчето си.

Бритни Спиърс с маска на плажа
След като стоя близо 2 месеца изо-

лирана у дома, прави йога, танцу-
ва и си счупи крака, певицата иска 

да се порадва на слънцето. Но за да е си-
гурна, че няма да хване коронавирус, тя 
си е сложила маска.

„Всичко, от което се нуждаеш, е любов 
и плаж“, коментира поп иконата и споде-
ли снимки от почивката си през уикен-
да.

На кадрите Бритни е с приятеля си 
Сам Асгари. Двамата са се снимали на 
кърпите си върху пясъка, като не са про-
пуснали да си сложат предпазните мас-
ки, които покриват плътно устата и носа.

Сам се е спрял на маска за еднократна 
употреба, неговата половинка носи из-
работена от памук, която се пере и носи 
отново. Тя обаче не е в комплект с бан-
ския й, което е един от трендовете за 
лято 2020.
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Има хора, които не могат да живеят, без да 
откриват нови кътчета от света. Сред тях е 
и 55-годишната Ванеса О'Брайън.

Изследовател от британско-американски про-
изход, тя стана първата жена, покорила най-висо-
ката и най-ниската точка на света - връх Еверест и 
Марианската падина.

През 2012 г. О'Брайън изкачва 8848-те м на 
Еверест. На 12 юни пък името й е записано в ре-
кордите на Гинес, след като изпълнява успешно 
гмуркане до най-дълбокото място в земната кора. 
След 11-часово плаване, на авантюристката й 
трябват четири часа, за да стигне до южния край 
на Марианската падина, на дълбочина 10 990 м. 
Там остава цели три часа и помага за картографи-
рането на морското дъно и събирането на проби 
от водата.

Британка на най-високата и 
най-ниската точка на Земята

Американският фотограф Оуен Гулд е успял 
да улови невероятния сексапил на 51-го-
дишната датчанка Хелена Кристенсен, по-

зираща не само по бански, но и в сексапилна про-
зрачна рокля, която макар и дискретна, не оставя 
много на въображението.

Кадрите са заснети в имението на Хелена в по-
крайнините на Ню Йорк, което е заобиколено от 
невероятна природа.

Датският модел не пропусна да се похвали с не-
вероятната фотосесия в профила си в Instagram, 
като написа, че е вълнува да бъде на корицата на 
испанското издание на Harper's Bazaar. Причина-
та е, че Испания е страна, към която тя изпитва 
толкова много любов - към хората, културата, ис-
торията, храната, архитектурата, великолепната 
красота.

Въпреки че е една от най-лъ-
чезарните изпълнители у нас, 
зад широката усмивка на Ма-

рия Илиева се крие тежка лична 
драма. Певицата е страдала от се-
риозни паник атаки, които се от-
ключили преди 8 г., когато баща й 
починал от рак.

„Това е най-тежкият период в жи-
вота ми. Имаше моменти, в които 
не ми се щеше да съм жива“, катего-
рична е поп звездата.

Родителите й се разделили, кога-
то била съвсем малка. „Навремето 
разведените се смятаха за недос-
татъчно качествени“, разказва Ма-
рия.

Когато заживяла в столицата, тя 
успяла да затопли отношенията с 
баща си и много пъти се облягала 

на неговото рамо в трудни момен-
ти. Загубата му се отразила тежко 

на психиката й и в този момент по-
лучила първата си паник атака.

На 62: Долф Лундгрен  
ще се жени отново
Актьорът Долф Лундгрен е 

направил в Стокхолм пред-
ложение за брак на фитнес 

инструкторка, която е на същата 
възраст като дъщеря му – 24 г.

Лундгрен озадачи своите после-
дователи, като качи снимка с мла-
дата красавица в Инстаграм, която 
показва разкошен годежен пръстен 
на ръката си. След известно време 
актьорът разкри, че ще се жени.

В Инстаграм 24-годишната Ема 
Крокдал публикува няколко ка-
дъра с Лундгрен и сподели, че все 
още не може да повярва на щас-
тието си. По-късно стана ясно, че 
62-годишният актьор специално е 
пристигнал в Стокхолм, за да й на-
прави предложение, и се е върнал 
в Холивуд.

Ема е родом от Норвегия. До 
2011 г. Лундгрен беше женен за 

Анет Квиберг, която му роди две 
дъщери.

Въпреки че от известно вре-
ме не е част от моделите не 
Victoria's Secret, Алесандра 

Амброзио обича да ни напомня 
колко добре изглежда по бански, 
като споделя снимки от различни 
дестинации по света.

Явно бразилката беше зажадняла 
за морските вълни и пясъка, защото 
използва първата възможност след 
отварянето на плажовете в Малибу, 
за да се порадва на жаркото слънце 
и солената вода на океана.

Бразилският модел не обича да 
стои на едно място. Не обича и да 
пътува по света там, където няма 
плажове.

Предвид разпространението на 
новия коронавирус, Алесандра 
реши да се изолира у дома в Брази-
лия, но не точно вкъщи на дивана, 
а на един от многобройните райски 
плажове, с които разполага страна-
та.

Мария Илиева: Страдах  
от паник атаки

Хелена Кристенсен: 
Възрастта е само число

Алесандра Амброзио – жадна 
за море и жарко слънце
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Е
дно прелестно градче сред 
върховете на Алпите пленява 
от десетилетия зажаднелите за 
красота и свежо очарование 
жители на света. То е изпъстре-

но с езера, които като огледала отразя-
ват цялата пищност наоколо и смесват 
лазура на водите си със спиращите дъха 
планини. Сред върховете на Алпите то е 
скътало и една друга прелест - най-ста-
рата солна мина в света.

Очарователният Халщат се намира в 
Горна Австрия, в историческия район 
Залцкамергут – най-красивата местност 
на Австрия, част от световното наслед-
ство на ЮНЕСКО. Градчето сякаш е ка-
цнало на брега на едноименното езеро 
(Hallstätter See). Това, граничещо с нере-
алността селище, дълги години е било 
труднодостъпно, но днес, разположено 
на главния път между големите градове 
Залцбург и Грац, достигането му с кола е 
съвсем възможно, разказва радио binar. 
Разбира се, колата трябва да оставите на 
входа на градчето, тъй като във вътреш-
ността му

ползването на автомобили 
е ограничено

Но има и друг вариант за посещение 
на Халщат - чрез влак, което би било 
едно наистина красиво преживяване. И 
то ще продължи дори след като желез-
ницата ви остави на гарата, която се на-
мира на отсрещния бряг на езерото. От-
там вашето живописно пътуване поема 
с лодка до брега, на който кротко ви оч-
аква стъпаловидно разположеният Хал-
щат.

Градчето е считано за едно от най-ста-
рите населени места в Европа. Това, кое-

то е поставило Халщат на европейската 
карта, са неговите залежи на сол. Сол-
ните мини там са може би най-старите в 
света, образували се от изпарението на 
солената морска вода в планините още 
преди около 250 хил. години. Подземно-
то обработване за сол е започнало още 
през късната бронзова ера. Разкопки от-
криват останки от процъфтяващ и добре 
организиран живот от последвалата же-
лязна епоха, когато добивът на сол дос-
тига своя най-голям подем. Търговските 
връзки, които са създадени тогава, древ-
ният обществен живот и археологиче-
ските находки от него сега са известни 
като Халщатска култура (800-400 г. пр. 
Хр.).

Солната мина Берхтесгаден е

най-старото място 
за добив на сол

в света и може да бъде разгледана чрез 
много забавен и интересен тур. Експло-
атирането й още от древността е пре-
върнало Халщат във важен търговски 
център на „бялото злато“, от който солта 
се е транспортирала до всички части на 
Европа.

И ако попаднете в Халщат и дългата, 
интересна история на мината не ви е 
достатъчна, за да я посетите, то гледката, 
която се открива оттам, ще е достатъчно 
убедителна. Мината Берхедсгаден е раз-
положена над градчето и до нея ви от-

вежда фуникуляр, бавно разкриващ спи-
ращите дъха красоти на областта.

И така и така сте се запътили наго-
ре… На един лифт разстояние са поч-
ти задължителните за посещение „Петте 
пръста“ на планинския масив Дахщайн. 
Това всъщност е наблюдателна площад-
ка, протегнала петте си, издадени 4 ме-
тра напред платформи като ръка. Всеки 
един „пръст“ е различен и предлага

зашеметяваща 
панорама на района

„Петте пръста“ е сред най-впечатля-
ващите наблюдателни площадки в све-
та и разкрива може би най-грандиозната 
гледка в Алпите.

Има още една задължителна спирка и 
тя е в уюта на самото градче. Сред въл-
шебно красивите, виещи се улички, има 
място, в което властва тишината и при-
казният чар на Халщат изчезва за миг. 
„Къщата на костите“ в подземието на 
църквата „Св. Михаил“ крие интригува-
ща история и над 600 черепа. Няма нищо 
толкова мистично около тях, по-скоро – 
практично. В някои райони в миналото, 
когато кремирането не било разрешено, 
е имало практика, ако гробището се пре-
пълни, на всеки 10-15 години скелетите 
да се изравят. Те били почиствани, избел-
вани на слънце, рисувани и поставяни в 
Къщата. Последният й „жител“ е положен 
там през 1995 г. Цветовете и надписи-
те имат собствено значение и служат за 
идентификация на „обитателите“.

Историческият чар на Халщат ще ви 
преследва по всяка калдъръмена улич-
ка и от всяка цветна къщичка, от чиито 
прозорци през топлите сезони се спус-
кат здравец и бръшлян.

Халщат – прелест сред 
върховете на Алпите

XГрадчето предлага спиращи 
дъха гледки и много история

Снимки: Pixabay
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