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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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В Библията - Голиат е огромен воин от 
Стария завет. Младият Давид, бъдещият 
цар на Юдея и Израел, го побеждава в бит-
ка с помощта на прашка.

В днешно време Давид срещу Голиат е 
метафора, когато малкият човек се изпра-
вя срещу големите – било то в бизнеса или 
политиката.

През последните няколко седмици тази 
фраза беше използвана да опише една та-
кава епична битка на американския Уол-
стрийт. В нея се намеси и друг митичен ге-
рой – Робин Худ – който се оказа българин. 
Всъщност, най-богатият българин в све-
та – Владимир Тенев. Неговата платформа 
„Робинхуд“ трябваше да бъде прашката, с 
която малките инвестиционни Давидовци 
да се изправят срещу великанските Голиа-
ти от фондовата борса. Но...

Владимир Тенев идва в САЩ с родители-
те си, когато е на четири годинки.

Баща му e бил преподавател по ико-
номика в България, който заминава да 
продължи образованието си в САЩ през 
1990-а. И двамата му родители са работи-
ли за Световната банка над 25 години и го 
окуражават да влезе във финансовата ин-
дустрия.

Владимир от малък се интересува от ма-
тематика и финанси. Дори в едно интер-
вю признава, че на 12 години е направил 
първата си борсова трансакция и спече-
лил 1000 долара.

Владимир завършва математика в уни-
верситета Станфорд през 2013 г. и заедно 
със съквартиранта си Байджу Бат създа-
ват компанията „Робинхуд“. Само четири 
години по-късно тя вече е оценена от бан-
кери на Уолстрийт на феноменалните 1,3 
милиарда долара – а през август м.г. – на 
над 11 милиарда долара.

Платформата на Владимир Тенев „Ро-
бинхуд“ прави лесно за обикновени хора 
да купуват и продават акции през мобил-
ния си телефон и без да дават комисиони 
на големите играчи.

Преди няколко седмици обаче хиля-
ди такива дребни инвеститори решиха да 
започнат масовото изкупуване на акции-
те на GameShop - фирма, която продава 

електронни игри в магазини.
Сами осъзнавате, че днес никой не оти-

ва да си купи електронна игра на диске-
та, а просто си я сваля от интернет, така че 
тази фирма е пред фалит. Акциите й в на-
чалото на годината струваха около 17-18 
долара. Но в един момент стигнаха до 483 
долара – нещо, което няма пазарна логи-
ка за компания, която е на ръба на затва-
ряне и с бизнес модел, който няма бъде-
ще. Малките инвеститори обаче се бяха 
наговорили в интернет форуми да купуват 
тези акции – било от сантимент или за да 
се противопоставят на големите.

Когато това стана, големи борсови иг-
рачи и фондове загубиха над 5 милиарда 
долара само за седмица, понеже се бяха 
обзаложили, че акциите на тази фирма ще 
продължат да падат. Но те скочиха с 600 
процента. Това става и с акциите и на ня-
колко други такива фирми.

Печеливши се оказаха дребните игра-
чи, които купуват и продават през плат-
формата на нашия сънародник. Тенев оба-
че реши да спре търговията на тези акции 
точно когато обикновените хора праве-
ха най-много пари, а богаташите от Уол-
стрийт губеха милиарди. А един от най-
големите губещи се оказа и акционер в 
„Робинхуд“, което повдигна въпроса за мо-
тива на платформата да спре търговията с 
тези акции.

В серия интервюта и пред Конгреса Те-
нев отрече да е спрял търговията под на-
тиска на „някой участник в пазара, хедж 
фонд или който и да е друг“.

Случката ще продължи да бъде раз-
следвана от различните федерални, а и на 
някои места щатски власти.

Но в очите на дребните инвеститори, на 
обикновения човек, който дори и да не иг-
рае на пазара, ситуацията изглежда така – 
когато богатите започнат да губят играта, 
или я спират, или сменят правилата. Нещо 
в тази игра наистина не е наред.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато богатите 
започнат да губят играта, 
сменят правилата

https://www.globalbash.com
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Б
ългари в чужбина поискаха 
от парламента спешна промя-
на в Изборния кодекс заради 
гласуването на сънародници-
те ни в страните извън Евро-

пейския съюз. Според действащите в 
момента разпоредби там не могат да се 
откриват повече от 35 секции. Основни-
ят проблем се очертава във Великобри-
тания, която излезе от ЕС и където бъл-
гарите са подали заявления за отваряне 
на поне 58 секции. Очаква се техният 
брой да достигне 70-100. Този режим 
обаче затруднява и българите в САЩ и 
Канада. Сънародниците ни в Америка до 
момента са събрали заявления за отва-
ряне на 31 секции. До крайния срок за 
подаване на искане за гласуване и сфор-
миране на секция, 9 март, броят вероят-
но

също ще надхвърли 35
Ако няма законодателни промени, част 
от българите във Великобритания и 
САЩ вероятно няма да могат да гласу-
ват.

До ограничението в страни извън ЕС 

да се откриват само до 35 секции се стиг-
на през 2016 година. Първоначално то-
гавашният „Патриотичен фронт“ (ВМРО 
и НФСБ) искаше в чужбина да се гласу-
ва само в консулства и дипломатически 
представителства. След това бе напра-
вена промяна и беше въведен таван от 
35 секции навсякъде извън България. В 

крайна сметка се стигна до нова промя-
на и отпадане на лимита поне в ЕС.

В момента българите в САЩ са подали 
2875 заявления за гласуване. По закон 
секция се открива там, където са събра-
ни най-малко 60 искания. В САЩ засега 
тези места са 31, но много други са с око-
ло 40, 50 и почти 60 заявления.

България – островът
на боклуците

Магазин „Малинчо“, Дес Плейнс, IL,1431 LEE ST. 187
BOSTON / Billerica, Massachusetts 126
Българика/Bulgarica Center 110
Културен център „Магура“  
MAGURA Bulgarian Cultural Center 415 W Golf  
Rd#7, Arlington Heights, IL 105
Saint Petersburg, Fl 99
Las Vegas 98
185 Bunnell Rd,Altamonte Springs,Fl.32714 St.George 
Bulgarian Orthodox Church of Central Florida 87
Seattle WA 81
Денвър, Колорадо 81
Minneapolis, MN 78
Атланта 74
Indianapolis, Indiana 75
Queens, NY 72
Ървайн 70
Des Plaines, IL, Център Малката България 69
Salt Lake City, UT 64
Sunnyvale 64
Синсинати, Охайо 64
New Brunswick, New Jersey, „Alfa Art Gallery“ 63
Phoenix, Arizona 63
Houston 62
Нантъкет, Масачузетс 62
Concord California 61
Dallas, Texas 61
Jacksonville, Florida 61
Филаделфия / Broomall,PA 57
Посолство във Вашингтон 47
Генерално консулство Ню Йорк 41
Генерално консулство Лос Анджелис 23
Генерално консулство Чикаго 12

Места със заявления  
за откриване на секцияБългари в чужбина искат 

повече секции за гласуване
XПоводът е Великобритания, но ситуацията 

затруднява и сънародниците ни в САЩ и Канада

http://imgtrucking.com
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Докато червените зони на зара-
за с коронавирус в България 
расте и броят на новите случаи 
и на починалите се увелича-
ват, премиерът Бойко Борисов 

обяви сериозно разхлабване на мерките. 
Той потвърди, че ресторантите в страната 
ще отворят от 1 март, като допълнително 
разпореди да се отворят нощните клубо-
ве и игралните зали от 1 април.

„С това темпо на ваксинация и с този 
щит от 350 000 души, който имаме пред 
пандемията, на 1 март ресторантите и иг-
ралните зали ще бъдат отворени, а от 1 
април ще заработят и нощните заведе-
ния“, заповяда Борисов на министъра на 
здравеопазването Костадин Ангелов.

Премиерът отново обясни, че бъл-
гарите не са усетили, че има ограниче-
ния заради пандемията. „В България при 

стриктно спазвани мерки и в същото вре-
ме – най-либералните в Европа, поддър-
жаме резултати, които дават възможност 
на хората да живеят нормално. Българите 
не усещат, че има пандемия, така, както в 
другите европейски държави. Така че да 
продължим по този начин“, каза той.

Заведенията в България бяха затворе-
ни със заповед на здравния министър 
от 28 ноември, като оттогава могат само 
да доставят храна. В края на годината бе 
разрешено на ресторантите на хотели-
те да работят само за клиентите си, като 
това доведе до

разрив в сектора
и обвинения в лобизъм към управлява-
щите. В началото на януари премиерът 
заяви готовност скоро след това заведе-
нията да бъдат отворени, но под нати-
ска на здравните властите бе даден заден 
ход. В края на месеца обаче всички забра-
ни без тези за заведенията отпаднаха.

Това бе мотивирано с тезата, че в заве-
денията хората се заседяват, при това без 
маски, повече, отколкото на други места, 
а освен това под въздействието на алко-
хола няма да са стриктни по отношение 
на дистанцията.

През последното денонощие Бълга-
рия отчита рекорден брой ваксинира-
ни - 17 163. До този момент близо 120 хи-
ляди души са ваксинирани с поне една 
доза, което е над 2% от пълнолетното на-
селение. Ваксинацията е приключила при 
близо 30 хиляди души, които са получили 
и двете си дози.

Новозаразените са 1800 души за дено-
нощие при направени 13 026 теста, което 
означава, че процентът на позитивните 
тестове е 13.8%. Пациентите, настанени 
за лечение в болница, продължават да се 
увеличават и вече са 4037, което е със 104 
повече отпреди ден.

Починалите общо от коронавирусна 
инфекция в страната вече са 9978 души.

С щит от 350 000 българи: 
Борисов отваря заведенията

XТук не усещат, че има пандемия, каза премиерът, 
изтъквайки либералните мерки в страната
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BG ТЕЛЕГРАФ
Най-много с COVID-19  
от началото на 2021 г.

Най-голям брой нови случаи на 
COVID-19 за един ден от начало-
то на годината бяха регистрирани 

в България във вторник. За изминалото 
денонощие са били установени 1925 по-
ложителни резултата на базата на на-
правените 13 695 теста. Това означава, 
че 14% от тестовете са били положител-
ни. Предишният пик за настоящата годи-
на бе 1349 случая - на 17 февруари. В момента активните случаи за страната са 27 
629. Починалите са 79 души, с което общият им брой от началото на пандемията 
става 9933.

Опашки за ваксинация  
в цялата страна

Опашки от желаещи да се ваксинират се 
извиха през уикенда пред ВМА и „Пиро-
гов“ в столицата, както и в различни гра-

дове в цялата страна. Желаещите да поставят 
първа инжекция във ВМА се подредиха в ре-
дица, която стигна до отсрещния булевард. В 
страната хора се бяха наредили на опашки от 
ранни зори, като не навсякъде организацията 

по имунизирането мина гладко. И директорът на ВМА - проф. Венцислав Мутаф-
чийски, и този на „Пирогов“ - проф. Асен Балтов, обещаха, че нито един желаещ 
за ваксинация няма да бъде върнат.

Божков на изборите с 
регистрацията на БНО
Бизнесменът Васил Божков, който се ук-

рива в Дубай и който е с 18 повдигнати 
обвинения, ще се яви на парламентар-

ните избори чрез неизвестното „Българско 
национално обединение". „Даваме 100% от 
нашия мандат на гражданска платформа 
„Българско лято“, обяви на фейсбук страница-
та на Божков следобед лидерът на обединението - Георги Георгиев. БНО е реги-
стрирано за участие в изборите за разлика от „Българско лято“ на Божков, което 
не успя да се впише за участие във вота на 4 април, тъй като съдът го отразя от 
регистрация.

Въоръжен грабеж  
в центъра на София

Въоръжен грабеж бил извършен в 
центъра на София. Двама маски-
рани мъже са нахлули в магазин за 

хранителни стоки на бул. „Христо Ботев“ 
около 21 часа в неделя. Те са заплаши-
ли продавачката с огнестрелно оръжие 
и са отнели пари от оборота на магази-

на. Липсващата сума е около 200-300 лева, по данни на продавачката. Жената не 
е пострадала. Тя е на 50 години и е изпаднала в нервна криза след случилото се. 
Двамата мъже се издирват.

Допинг скандал в 
българското плуване
Трима български национали по плу-

ване са дали положителни проби 
за допинг. Сред тях не е никой от 

тримата българи с квоти за олимпийски-
те игри в Токио 2020 - Антъни Иванов, 
Йосиф Миладинов и Калоян Левтеров. 
Провинилите се са Здравко Баблаков, 
Светлозар Николов и Благой Панайотов. 
Директорът на антидопинговия център 
д-р Виолета Заркова е съобщила, че забраненият медикамент е станозолол. Три-
мата са застрашени от лишаване от състезателни права за четири години.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Б
ългария подари за довижда-
не българско гражданство 
на руски енергиен бос и така 
му даде свободен достъп до 
целия ЕС. През 2015 година 

дългогодишният председателя на Упра-
вителния съвет на „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ Сергей Андронов получава от 
държавата ни гражданство за особени 
заслуги, научи Mediapool от свои източ-
ници.

Малко по-късно Андронов си замина-
ва за Русия, за да поеме ръководството 
на рафинерията в родния си град Перм. 
Скъпият подарък обаче остава - Андро-
нов има български паспорт, българско 
ЕГН, а с тях и достъп до целия ЕС.

Много любопитни са мотивите, с кои-
то е дадено гражданството – за особени 
заслуги в икономическата сфера зара-
ди търговията и дистрибуцията на ви-
сококачествени горива. Само няколко 

години по-рано „Лукойл Нефтохим“ бе 
набъркан в скандал с липсата на закон-
ни измервателни уреди, а лицензът им 
бе отнет от митниците.

Предложението за предоставянето на 
гражданството е направено през 2015 
година от тогавашния икономически ми-
нистър и лидер на СДС Божидар Лукар-
ски, а указът е издаден същата година. 
Тогава президент бе Росен Плевнелиев, 
а указите за издаване на гражданство се 
подписват от вицепрезидента – тогава 
Маргарита Попова. В правните регистри 
Андронов фигурира

с две ЕГН-та – българско 
и руско

Сергей Михайлович Андронов беше 
председател на Управителния съвет на 
„Лукойл Нефтохим“ от 2007 до 2016 го-
дина. През това време компанията отчи-
та инвестиции за 2.5 милиарда долара, 
но в същото време трупа и счетоводни 
загуби, което означава, че не плаща да-
нък „печалба“ на държавата.

През 2012 година с подкрепата на 
ГЕРБ Сергей Андронов получи званието 
„почетен гражданин“ на Бургас.

Министерството на правосъдието и 
президентството укриват информаци-
ята кои са чуждите граждани, получи-
ли гражданство за „особени заслуги“ 
към държавата и обществото, пише още 
Mediapool. Формалният аргумент е, че 
става дума за лични данни.

Единственият човек, на който власти-
те са предоставили гражданство пуб-
лично, е иранецът Абдулах Заргар. Той е 
шеф на болницата в Исперих и изключи-
телно обичан от своите съграждани за-
ради работата си в полза на общество-
то. Д-р Заргар получи гражданство след 
шестгодишно ходене по мъките и един 
отказ, постановен през 2015 година.

На този фон световно неизвестни бра-
зилски футболисти са получавали граж-
данство за особени заслуги към българ-
ския спорт в рамките на дни. Сега става 
ясно, че паспортите са раздавани и като 
подарък за довиждане.

България подари гражданство 
на руски енергиен бос

Сергей Андронов 

Сн.: perm.plus.rbc.ru

XДългогодишен шеф в „Лукойл“ го взел на тръгване от страната ни

http://imgtrucking.com
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М
ръсен въздух отново 
затисна България. Со-
фия и още няколко гра-
да отчетоха в послед-
ните дни замърсяване с 

фини прахови частици в пъти над нор-
мата. Не се очаква ситуацията да се по-
добри в следващите дни заради липса-
та на вятър.

10 пъти над нормата замърсяване 
отчетоха във вторник гражданските 
станции на платформата AirBg на мес-
та в София. Кварталите с най-силно за-
мърсяване са „Св. Троица“, „Разсадни-
ка“, „Орландовци“, „Хаджи Димитър“, 
„Подуяне“, Суходол, части от „Дружба“. 
Предварителните данни, които получа-
ва Столична община, също показват за-
вишено ниво на фини прахови частици 
в кварталите „Хиподрума“ и „Надежда“. 
Най-голямо завишение е регистрирано 
в „Надежда“ около 1 часа тази нощ.

Планира се да бъдат направени из-
вънредни проверки на строителни 
обекти, както и контрол на промишле-

ни, транспортни и битови източници за 
замърсяване с фини прахови частици, 
стана ясно от съобщение на Столична 
община.

В следващите дни нивата на замърся-
ване не само няма да спаднат, но и ще 
се повишават, прогнозират синоптици. 

Липсата на вятър и мъглите в някои ни-
ски райони ще доведат до задържане 
на замърсители в ниските слоеве на ат-
мосферата.

Във вторник сутринта станциите на 
Изпълнителната агенция по околна 
среда отчетоха моментно замърсяване 

над допустимите норми и в други час-
ти на България. Стойностите на фините 
прахови частици са с високи нива ос-
вен в София и във Видин, Плевен, Горна 
Оряховица, Русе, Шумен, Пловдив, Бла-
гоевград и Смолян.

Освен в София, според европейска-
та платформа Еър куолити, от цялата 
страна най-мръсен е въздухът в Бургас, 
Пловдив и Несебър.

По повод мръсния въздух в столица-
та от „Грийнпийс – България“ решиха 
да подарят преспапие, пълно с мръсен 
въздух, на кмета Йорданка Фандъкова.

На 29 ноември София бе обявена за 
трета в света по мръсен въздух. Само 
4 дни преди това столицата се нареди 
на 15-о място в света по мръсен въздух 
за деня. На 3 февруари 2020 година ЕК 
отново съди България заради мръсния 
въздух. На същия ден бе отчетено, че 
София е трета в света по мръсен въздух.

На 10 февруари 2021 г. в парламента 
депутатите приеха на първо четене за-
кона за чистотата на въздуха.

Мръсен въздух в пъти над 
нормата пак затисна България
XСофия, Бургас и Пловдив са градовете с най-сериозно замърсяване

https://www.mbglogistics.com/
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https://lionbg.net/
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Б
ългарин е преговарял в сдел-
ка с кокаин от името на бос от 
могъщата калабрийска мафия 
Ндрангета. Това стана ясно, 
след като Италия проведе ма-

щабна операция срещу наркотрафика и 
арестува 33-ма души. Сънародникът ни 
влязъл в полезрението на следователи-
те като човек, пътувал до Пиренеите, за 
да преговаря с колумбийци за купува-
нето на дрога от името на боса Паскуа-
ле Виталоне. Разговорите се провели в 
Испания, а по време на тях българинът 
договорил 12 кг кокаин за 312 000 евро. 
Основно условие е било наркотикът да 
бъде транспортиран и доставен за риск 
на колумбийците от Южна Америка в 
Италия, пише „България днес“.

Паскуале Виталоне е 42-годишен от 
Реджо ди Калабрия, но се установил в 
градчето Сакрофано, близо до Рим. Спо-
ред разследващите той е бил местният 
шеф на Ндрангета и е оформил в столи-
цата своеобразен анклав на калабрий-
ската мафия. Затова и самата акция е на-
речена „Анклав". Разследващите влезли 
в следите му още през 2017 година.

Цялата дейност била

ръководена от имението
на Виталоне в Сакрофано, където живее 
с жена си, петте им деца, внуци и братов-
чеди. Според карабинерите Виталоне и 
негови близки са замесени в междуна-
роден трафик и търговия на дребно на 
кокаин, марихуана и хашиш. Част от со-
лариум се ползвал за логистична база, 
а в автосервиз и малко магазинче се 
шиткала дрога за улицата.

От първите съобщения на разследва-
щите по случая става ясно, че не само 
българинът е бил пращан за емисар, за 

да сключва сделки с дрога. Баба итали-
анка на 65 години и мъж от Венеция до-
говорили с колумбийци доставка на 20 

кила кока. Племенник на Виталоне пък 
докарал 10 килограма марихуана. Има-
ло внос и на килограм и половина ха-
шиш, който щял да продължи към край-
ните потребители през улични дилъри в 
Северен Рим.

Името на българина, договарял кока-
ина от Колумбия, за момента не се съ-
общава, но той съвсем не е първият ни 
сънародник, когото разследванията 
свързват с Ндрангета. Още преди близо 
десетилетие в България 

бе реализирана операция 
„Кокаинови крале“, 

чийто италиански еквивалент беше 
„Магна Харта". Разследването бе сре-
щу фамилия Белоко, част от Ндранге-
та. Тогава се появи името на Евелин Ба-
нев-Брендо, който бе разследван за 
доставките на кока към Европа. По-къс-
но в Кнежа бе задържан Здравко Ива-
нов-Паскал, който също е проверяван 
за връзки с Ндрангета. Както сега, и то-
гава ставаше въпрос за внос на кокаин, 
марихуана и хашиш в Италия от Южна 
Америка.

XТой договорил 12 кг за €312 000, но сега  
е в полезрението на полицията в Италия

Българин купувал кокаин 
за бос от Ндрангета
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Б
ългарка, живееща със семей-
ството си във Великобрита-
ния, бе арестувана заради 
трафик на мигранти при прис-
тигането си в България наско-

ро. Това е направено според Европей-
ска заповед за арест, издадена за нея от 
Гърция.

Сънародничката ни е една от десетки-
те случаи на разследвания срещу бъл-
гари в южната съседка на България, 
защото в автомобилите им са били за-
държани мигранти. Оказва се, че колите 
не са собственост на българските граж-
дани, но се водят на тяхно име в поли-
цейските регистри.

Синди Маджар живее във Великобри-
тания със семейството си от 2014 г. През 
2015 г. продала колата си, като я прех-
върлила на новия собственик пред но-
тариус.

Преди 2017 година законът не разре-
шаваше на продавача да направи пре-
регистрация на автомобила и в слу-
чаите, когато купувачът пропусне да 

извърши тази промяна, автомобилът 
може да бъде продаден многократно, 
а първият продавач продължава да се 
води собственик по регистър, обяснява 
омбудсманът Диана Ковачева.

Така се случило и със Синди. През 
2015-а купувачът не променил регис-
трацията в КАТ, а след това препродал 
колата на друг.

Последвала нова 
препродажба

но в регистрите на МВР автомобилът 
продължавал да се води собственост на 
Маджар. Поредният собственик продал 
колата на гръцки гражданин. В начало-
то на миналата година полицията в Гър-
ция задържала автомобила с нелегални 
мигранти.

Справка в полицейските регистри по-
казала, че колата е собственост на бъл-
гарката и срещу нея започнало нака-
зателно разследване. Била издадена и 
Европейска заповед за арест.

Във Великобритания младата жена не 

подозирала, че е издирвана. В началото 
на годината разбрала, че е бременна за 
втори път, и със съпруга й се прибрали 
в България.

„Решихме да си дойдем тук и на лети-
щето изведнъж ме хванаха. Казаха ми, 
че имам Европейска заповед за арест 
и тогава разбрах. Нямах и представа с 
тази кола какво се е случило, защото аз 
живея в Англия по принцип“, казва Син-
ди Маджар.

Веднага изпратили документи, които 
доказват, че Синди Маджар не е собстве-
ник на автомобила. От Гърция отговори-
ли с искане жената да бъде предадена 
на съдебните им власти. Така бременна-
та във втори месец жена попада в арес-
та, където трябва да изчака решението 
на съда за екстрадиция.

„От един месец съм тук. И съм много 
притеснена. Стресът, който преживявам, 
ме притеснява да не си изгубя детето. Аз 
не искам да ме екстрадират, защото ни-
кога не съм била в Гърция“, казва Синди 
Маджар.

Българка от Великобритания –  
в ареста за трафик на мигранти
XБременната жена е задържана, без да е виновна, и очаква екстрадиция
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Т
ексас изживява истинско бед-
ствие. След невиждания студ 
и липсата на ток сега някои 
от хората се готвят да получат 
сметки за ток в размер на не-

вероятните 17 000 долара. Освен това 
студеното време продължава да под-
хранва още повече поскъпването на пе-
трола.

Гoлямa чacт oт aмepикaнcкия щaт 
Teкcac, кoйтo oбикнoвeнo ce paдвa нa 
пo-мeкo зимнo вpeмe, „зaмpъзнa“, кaтo 
тeмпepaтypитe пaднaxa дo 30-гoдишни 
минимyми, дocтигaйки минyc 18 гpaдyca 
пo Цeлзий. Ha тoзи фoн мнoгo тeкcacци 
пoлyчиxa виcoки cмeтки зa тoк, пишe 
Fоrbеѕ.

B coциaлнитe мpeжи ce пoявиxa 
cкpийншoтoвe c oгpoмнитe cмeтки зa 
тoк нa житeли нa Teкcac. Hякoи oт тяx 
cтигaт дo 17 000 щaтcки дoлapa.

B нaй-гoлeмия aмepикaнcки щaт 
eлeктpичecкaтa мpeжa e oтдeлeнa oт 
ocтaнaлaтa чacт нa cтpaнaтa и пaзapът, 
дo гoлямa cтeпeн, e cилнo дepeгyлиpaн. 
Пopaди тoвa пoтpeбитeлитe имaт гoлям 
избop мeждy paзлични дocтaвчици.

Bиcoкитe cмeтки идвaт, cлeд кaтo Ko-
миcиятa зa кoмyнaлни ycлyги в Teкcac, 
кoятo peгyлиpa тapифитe зa тoзи 
тип ycлyги в щaтa, пpoвeдe cпeшнo 
зaceдaниe c дъpжaвния eлeк-
тpoпpeнoceн oпepaтop и 
„Cъвeта пo нaдeжднocт нa 
eлeктpocнaбдявaнeтo 
в Teкcac“ и пoвиши цe-
нитe нa eнepгиятa 
пopaди oгpaничeнoтo 
пpeдлaгaнe и гoлямoтo 
тъpceнe пpeз cтyдeни-
тe дни. Taкa цeнитe нa 
eнepгиятa ce пoвишиxa дo 
9000 дoлapa нa мeгaвaтчac 
зa oкoлo пeт дни - или

180 пъти 
нaд cpeднoтo нивo

обяснява Rеutеrѕ.
B peзyлтaт нa тoвa тeкcacцитe, кoитo 

избpaт цeни нa eдpo, кoитo пo тpaдиция 
ca ниcки, зaбeлязвaт pязък cкoк в cмeт-
китe cи зa тoк.

Cпopeд изcлeдoвaтeли oт Teкcacкия 
yнивepcитeт в Ocтин, мaлкo житeли ca 
зaceгнaти oт тoвa пoкaчвaнe нa цeни-
тe нa eдpo. Пoвeчeтo xopa имa cключe-
ни дoгoвopи c дocтaвчици c фикcиpaни 
тapифи, кoитo ocтaвaт cтaбилни.

Hякoи дocтaвчици, кaтo кoмпaниятa 
Grіddу, дopи пpизoвaxa cвoитe клиeнти 
дa cмeнят дocтaвчици нa eнepгия, aкo 
нe мoгaт дa cи пoзвoлят yвeличeнитe 

цeни.
Oттoгaвa цeнитe 

ca cпaднaли c oкoлo 
90%, a гyбepнaтopът 
нa Teкcac Гpeг Aбът 

зaяви, чe дъpжaвaтa 
щe пpeдпpиeмe cтъпки, 

зa дa oблeкчи житeлитe, 
зaceгнaти oт peзкия cкoк нa 

цeнитe.
Зaпoчнaлo e и paзcлeдвaнe нa дocтaв-

чицитe нa eлeктpoeнepгия, тexнитe 
плaнoвe зa дeйcтвиe пpи извънpeдни 
cитyaции и мoдeли нa цeнooбpaзyвaнe.

Пpeзидeнтът Джo Бaйдън вече oбяви 
бeдcтвeнo пoлoжeниe в Teкcac, ocигypя-
вaйки възмoжнocт зa пoвeчe

фeдepaлни cpeдcтвa 
зa пoдпoмaгaнe

Междувременно студеното време не 
спира и това продължава да създава не-
сигурност на петролния пазар.

Цeнитe нa бeнчмapкoвия пeтpoл ce 
пoвишaвaт c пoвeчe oт 1% пo вpeмe 
нa тъpгoвиятa в пoнeдeлник. Pъcтът 
нa кoтиpoвкитe e cвъpзaн глaвнo c 

нecигypнocт oтнocнo възcтaнoвявaнeтo 
нa пpoизвoдcтвoтo в CAЩ.

Cпopeд eкcпepти, въпpeки чe някoл-
кo пeтpoлни кoмпaнии, включитeл-
нo Маrаthоn Оіl, Dеvоn Еnеrgу Соrр. и 
Vеrdun Оіl Со. ca възoбнoвили пpoиз-
вoдcтвoтo в Teкcac, нe e яcнo дaли дoби-
вът щe бъдe нaпълнo възcтaнoвeн.

Инвecтитopитe пpoдължaвaт дa ce нa-
дявaт, чe пo-гoлямaтa чacт oт зaгyбeнaтa 
пpoдyкция щe бъдe възcтaнoвeнa пpeз 
cлeдвaщитe дни, нo eкcпepтитe пpoгнo-

зиpaт, чe нopмaлизиpaнeтo нa пpoиз-
вoдcтвoтo нa oпpeдeлeни мecтa щe 
oтнeмe пoвeчe вpeмe пopaди нeoбxoди-
мocттa oт peмoнти, пишe Dоw Јоnеѕ.

Cилнитe cтyдoвe в CAЩ дoвeдoxa дo

cпaд в пpoизвoдcтвoтo 
нa пeтpoл

c пoвeчe oт 4 милиoнa бapeлa нa дeн.
Цeнaтa нa aпpилcкитe фючъpcи зa 

copтa Вrеnt нa лoндoнcкaтa бopca ІСЕ 
Futurеѕ към 9:23 ч. бългapcкo вpeмe e 
63,59 дoлapa зa бapeл, кoeтo e c 0,68 
дoлapa пo-виcoкa oт тaзи в кpaя нa 
пpeдxoднaтa cecия. B peзyлтaт нa cдeл-
китe нa 19 фeвpyapи тeзи дoгoвopи 
пoeвтиняxa c 1,02 дoлapa (1,6%) - дo 
62,91 дoлapa зa бapeл.

B cъщoтo вpeмe aпpилcкитe фю-
чъpcи зa aмepикaнcкия пeтpoл WТІ пpи 
eлeктpoннa тъpгoвия нa Hюйopкcкaтa 
cтoкoвa бopca (NYМЕХ) възлизa нa 59,75 
дoлapa зa бapeл, кoeтo e c 0,51 дoлapa 
пoвeчe oт нивoтo в кpaя нa пpeдишнaтa 
тъpгoвия. B пeтък цeнaтa нa тeзи фю-
чъpcи cпaднa c $1,27 (2,1%) дo $59,26 зa 
бapeл.

Kaтo цялo пpeз минaлaтa ceдмицa кoн-
тpaктитe зa WТІ cпaднaxa c 0,4%, дoкaтo 
тeзи зa copтa Вrеnt ce пoвишиxa c 0,8% 
зa пeтaтa пopeднa ceдмицa, дocтигaй-
ки 13-мeceчни въpxoвe, oтбeлязвa Dоw 
Јоnеѕ.

Скъпият студ в 
замръзналия Тексас
XНякои хора получиха сметки за ток от $17 000, а пазарът остава несигурен

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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FULL-SERVICE COMMERCIAL TRUCK REPAIR

www.balkantruckrepair.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24
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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.

US ТЕЛЕГРАФ
Арестуваха жената на  
Ел Чапо във Вашингтон

Съпругата на наркобарона Ел Чапо 
беше арестувана на международ-
ното летище във Вашингтон. Ема 

Айспуро е обвинена в трафик на нар-
котици. Наркобаронът Хоакин Гузман, 
познат с прякора Ел Чапо, ръководе-
ше най-големия мексикански картел. 
По време на процеса срещу него през 
2019-а бяха разкрити шокиращи факти 
от престъпната му кариера, като упояването и изнасилването на непълнолетни 
момичета и поръчкови убийства на противници и дори съюзници.

Починалите от COVID-19 в 
САЩ - над 500 000

Над половин милион души са загу-
били битката с COVIID-19 в САЩ. 
Това е почти същият брой амери-

канци, загинали през Втората световна 
война, Корейската война и Виетнамска-
та война, взети заедно. „Трябва да усто-
им на изкушението да гледаме на всеки 
живот като на статистика. Трябва да го 
направим, за да почетем мъртвите“, каза 

в телевизионно обръщение президентът Джо Байдън. Преди това той нареди 
всички американски знамена да се спуснат наполовина.

Тръмп трябва да предаде 
данъчните си декларации
Върховният съд разпореди Доналд 

Тръмп да предаде на прокурату-
рата данъчните си декларации и 

други финансови отчети. Бившият пре-
зидент отказваше да го направи в про-
дължение на няколко години, въпреки 
че кандидатите за президент са длъжни 
да го направят. Съд на по-низша инстан-
ция по-рано реши, че документите подлежат на разследване. Решението не озна-
чава, че справките трябва да бъдат оповестени публично.

Дъжд от отломки от 
самолет паднаха в Денвър

Дъжд от отломки от самолет на ком-
панията Юнайтед еърлайнс падна-
ха над предградие на Денвър. Де-

сният двигател на самолета е претърпял 
сериозна повреда във въздуха, принуж-
давайки го да се върне обратно. Отлом-
ки от двигателя са паднали над града, 
като едва не са ударили жилище. Само-
летът се приземи безопасно. Няма дан-

ни за пострадали на борда или на земята, съобщиха властите. Според изявление 
на авиокомпанията на борда е имало 231 пътници и 10 членове на екипажа.

Кината в Ню Йорк отварят 
отново врати
Киносалоните в град Ню Йорк 

ще подновят работа на 5 март 
– почти година след като затво-

риха врати заради пандемията. Това 
съобщи губернаторът на едноимен-
ния американски щат Андрю Куомо. 
Кината ще могат да работят с 25 про-
цента от своя капацитет, но с не пове-
че от 50 зрители в зала. Решението бе 
взето в момент, когато броят на заразените и на хоспитализираните в Ню Йорк 
се върна на нивата от началото на декември, тоест в началото на втория пик на 
епидемията.

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
дминистрацията на Байдън 
и демократите в Конгре-
са официално представиха 
законодателство, което би 
променило драстично на-

ционалните имиграционни закони и ще 
създаде път към гражданството на ми-
лионите имигранти без документи в Съ-
единените щати.

След две десетилетия, в които не ус-
пяха да постигнат значителна имигра-
ционна реформа, Джо Байдън и него-
вите съюзници на Капитолийския хълм 
възобновяват усилията, за които новият 
президент сигнализира, че ще бъдaт ос-
новен вътрешен приоритет.

Лидерът на демократическото мно-
зинство в Сената Чък Шумър и съпар-
тиецът му сенатор Робърт Менендес 
внесоха в четвъртък законопроекта за 
реформа на имиграционната политика.

Според служители на администра-
цията законът ще даде възможност на 
много имигранти без документи да кан-
дидатстват за

временен правен статут
който предоставя разрешения за ра-
бота и премахва заплахата за депорти-
ране. След пет години те биха могли да 
кандидатстват за зелена карта като част 
от осемгодишен път към гражданство-
то.

Някои имигранти, включително ра-
ботници в селското стопанство, тези с 
временно защитен статут и имигран-
ти без документи, пристигнали в САЩ 
като деца, биха имали право да канди-
датстват незабавно за зелени карти, за-
явиха служителите на разговор с ре-
портери в сряда вечерта, разказа The 
Guardian. След три години те биха могли 
да кандидатстват за американски граж-
дани.

За да се избегне наплив по границата, 
вносителите на искането за статут тряб-
ва да са били в САЩ до 1 януари 2021 г. и 
ще трябва да преминат всички необхо-
дими проверки за наказателна отговор-
ност и национална сигурност, както и да 
подадат данъчни декларации и да пла-
тят такси за кандидатстване.

Предложението също така се опитва 
да рационализира и разшири системата 
за легална имиграция чрез увеличаване 
на разрешения брой на семейните и ра-
ботодателските

имигрантски визи
Съпрузите, законните партньори и 

децата с постоянно пребиваване ще бъ-
дат освободени от настоящите ограни-
чения за всяка държава, което според 
служителите на администрацията ще 
намали драстично времето за чакане. 
Това също така изрично включва едно-
полови партньори като непосредстве-
ни роднини.

Вторият стълб на законодателството 
е насочен към преодоляване на „основ-
ните причини“ за миграцията към юго-
западната граница. За тази цел предло-
жението ще даде на администрацията 
на Байдън четири млрд. долара за чети-
ри години за борба с корупцията и на-
маляване на бедността в Ел Салвадор, 
Гватемала и Хондурас.

Също така ще бъдат създадени цен-
трове за обработка на документи в це-
лия регион, където хората от Централна 
Америка могат да кандидатстват за ста-
тут на бежанец, за да дойдат законно в 
САЩ. Официален представител заяви, 
че целта е да се спре мигрантският по-
ток към американската граница, пъту-
ване, което става все по-опасно.

Друг аспект на плана би отменил пра-
вилата за имиграция от ерата на Клин-
тън, които забраняват на имигранти-
те без документи, които напускат САЩ, 
законно повторно влизане в продъл-

жение на три до десет години, в зави-
симост от това колко дълго са били не-
законно в страната. Също така

се променя 
терминът „чужденец“

дума, която защитниците на имигранти-
те отдавна са заклеймили като дехума-
низираща - на „негражданин“.

Подкрепата на това законодателство 
се очаква да срещне трудности, тъй 
като демократите притежават много 
малки мнозинства в Камарата и Сена-
та. Приемането на законопроекта в Се-
ната ще изисква подкрепа от най-малко 
10 републиканци – нещо, което изглеж-
да малко вероятно по въпрос, по който 
партиите са разделени през последните 
години. По времето на Тръмп републи-
канците се обединиха около много от 
твърдите, изолационистки политики на 
бившия президент, които вбесиха демо-
кратите и независимите.

Старт на имиграционната 
реформа: Какво предстои?

XДемократите внесоха законодателство, което  
би дало гражданство на милиони без документи в САЩ
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Х
ората в Америка живеят все 
по-кратко. Това показват да-
нните на Националния център 
за здравна статистика в САЩ. 
Резултатите от проведено нас-

коро проучване сочат, че продължител-
ността на живота в страната е намаляла 
с цяла година през първата половина на 
2020 г., което е най-големият спад след 
Втората световна война.

Очакваната продължителност на живо-
та при раждането намалява до 77.8 годи-
ни от 78.8 години през 2019 г., става ясно 
още от цифрите.

Докладът показва и нарастващите раз-
личия по расова и полова линия. При 
тъмнокожите се наблюдава спад в про-
дължителността на живота с три години, 
докато разликата между половете нара-
ства до 5.4 години – най-много от повече 
от две десетилетия, съобщи Bloomberg.

Цифрите отразяват въздействието на 
пандемията, която е пряко отговорна за 
почти

половин милион 
смъртни случая

в САЩ. В изследователска статия наско-
ро беше посочен, че общата статистика 
може да бъде дори по-стряскаща, след 
като се вземат под внимание косвените 
ефекти от пандемията, включително хо-
рата, които са починали, защото са заба-
вили търсенето на лечение за други със-
тояния.

Продължителността на живота в Аме-
рика вече показа признаци на забавяне в 
годините преди коронавируса, след като 
се повишаваше стабилно през по-голяма-

та част от периода след Втората световна 
война. Възможните обяснения включват 
по-висок процент на самоубийства и на-
растване на смъртните случаи, свързани 

с наркотици, с разпространението на оп-
иати - и има сигнали, че пандемията може 
да е влошила и двата проблема.

През 2020 г. някои дългосрочни тен-

денции в смъртността се обърнаха. Расо-
вите различия постепенно се стесняват 
от началото на 90-те години. Но миналата 
година продължителността на живота на 
тъмнокожите американци спадна до 72 
години, а разликата с белите им съграж-
дани се увеличи до 6 години - най-много 
от 1998 г. насам.

Изследването също така установява 
нарастваща разлика между мъжете - чи-
ято продължителност на живота спада до 
75,1 години от 76,3 - и жените, които са 
претърпели малко по-малък спад до 80,5 
години от 81,4. Към 85-годишна възраст

разликата между половете
в продължителността на живота намаля-
ва до около шест месеца.

От Националния център за здрав-
на статистика все пак предупреждават, 
че данните са предварителни за първа-
та половина на годината, така че те няма 
да уловят пълните ефекти на пандемията 
и не са коригирани със сезонни модели, 
при които обикновено се наблюдават по-
вече смъртни случаи през зимните месе-
ци, отколкото през лятото.

Хората в САЩ  
живеят все по-кратко
XСпадът в продължителността на живота 

най-голям след Втората световна война
Продължителността на живота в САЩ намалява  
най-бързо за година след Втората световна война

Средна продължителност на живота

Източник: Национален център за здравна статистика в САЩ
Графика: Bloomberg

https://www.mbglogistics.com/
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Вашите 
пари

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

П
андемията от коронавирус 
не спира да променя живота 
ни. Тя ни научи да общуваме 
отдалеч с близки хора, да 
работим от вкъщи и да сто-

им на едно място въпреки желанието да 
не спираме да се движим. COVID-19 по-
стави на изпитание и парите ни – мно-
го хора загубиха работата си, а други ос-
ъмнаха с намалени заплати. И въпреки 
това, една част от тях успяха да изплуват 
на повърхността, по-уверени и по-сил-
ни отвсякога.

Xopaтa, кoитo мoгaт дoбpe дa ce oпpa-
вят c пapитe, нeвинaги пeчeлят милиo-
ни, нo мoгaт дa yпpaвлявaт тoвa, кoeтo 
имaт, пo тaкъв нaчин, чe нe ce нyждaят 
oт нищo, и лecнo пpeoдoлявaт вcякa 
финaнcoвa кpизa.

Eтo зaщo e пo-дoбpe дa възпpиeмeм 
някoи пoлeзни нaвици.

Eкcпepтитe в oблacттa нa личнитe 
финaнcи пoдчepтaвaт някoлкo фyнкции, 
кoитo ca oбщи зa xopaтa, кoитo yпpaвля-
вaт пapитe cи ycпeшнo.

Ето някои от най-ефективните им на-
вици:

Не кyпyвaт вcичкo, 
кoeтo видят

Eкcпepтитe oтбeлязвaт, чe eднa 
oбщa чepтa, пpиcъщa нa тaкивa xopa, e 
липcaтa нa пoтpeбитeлcкa нaглaca. Te нe 
ce cтpaxyвaт дa бъдaт paзлични oт вcич-
ки ocтaнaли.

Чecтo дopи тeзи, кoитo живeят oт 
зaплaтa дo зaплaтa, кyпyвaт нeщa, кoитo 
нe мoгaт дa cи пoзвoлят. Bcъщнocт тoвa 
oзнaчaвa, чe тpябвa дa ce кyпyвaт caмo 
oнeзи нeщa, кoитo нaиcтинa мoжeтe и e 
paзyмнo дa cи пoзвoлитe.

Нe робуват 
на мoднитe мapки

Bмecтo дa гoнят мoднитe в мoмeн-
тa мapки, тaкивa xopa ce cтpeмят към 
виcoкo кaчecтвo, кoeтo гapaнтиpa дъл-
гocpoчнo изпoлзвaнe нa пpидoбитaтa 
нoвa вeщ.

И нaиcтинa пpeдпoчитaт дa изпoлзвaт 

нeщa, кoитo пpoдължaвaт дa им cлyжaт 
вяpнo дългo вpeмe, вмecтo дa кyпyвaт 
нeщo нoвo и ниcкoкaчecтвeнo вceки 
ceзoн.

Хapчaт зa впeчaтлeния, 
не зa вeщи

Xopaтa, кoитo eфeктивнo yпpaвлявaт 
пapитe, пpeдпoчитaт дa плaщaт зa нoвo 
пpeживявaнe или oпит, oткoлкoтo дa 
кyпyвaт нoви пpeдмeти.

Ocoбeнo чecтo млaдитe xopa ce oт-
личaвaт имeннo c тaкъв пoдxoд. Cпopeд 
пpoyчвaниятa cлeд тeжкa paбoтнa ceд-
мицa тe щe пpeдпoчeтaт дa oтидaт нa 
кoнцepт, нa филм или нa някaквo дpyгo 
cъбитиe, вмecтo дa кyпyвaт нoви вeщи.

Плaниpaт бъдeщeтo си
Xopaтa, кoитo eфeктивнo yпpaвля-

вaт финaнcитe cи, кaтo пpaвилo знaят 
кaк дa плaниpaт дoбpe бъдeщeтo. Toвa 
ce oтнacя кaктo зa cпecтявaниятa, тaкa 
и зa paзxoдитe. B дoпълнeниe, тe плa-
ниpaт инвecтициитe cи и нe пecтят 
oт xapчeнeтo нa пapи зa ycлyгитe нa 
финaнcoв кoнcyлтaнт.

Спecтявaт и инвecтиpaт
Oнeзи, кoитo eфeктивнo yпpaвлявaт 

cвoитe финaнcи, нe oчaквaт yвeличeниe 
нa зaплaтaтa или някaкъв нeoчaквaн 
пapичeн пoдapък, зa дa зaпoчнaт дa 
cпecтявaт. Зa тяx cпecтявaнeтo и нaтpyп-
вaнeтo нa пapи e чacт oт eжeднeвиeтo 
им и тe изпoлзвaт paзyмнo cpeдcтвaтa, c 
кoитo paзпoлaгaт.

Диcциплинaтa и пocтoянcтвoтo ca 
двeтe ocнoвни кaчecтвa, кoитo им пoз-
вoлявaт дa oтдeлят пapи и нaтpyпвaт 
cпecтявaния, кaктo и дa инвecтиpaт. 
Финaнcoвитe cъвeтници пoдчepтaвaт, чe 
дopи и мaлкитe cyми, кoитo щe cпecтитe, 
ca вaжни и мoгaт дa бъдaт нaчaлoтo нa 

cepиoзни нaтpyпвaния.

Кoнтpoлиpaт тoвa, 
кoeтo имaт

Eкcпepтитe cмятaт, чe чoвeк c вcякo 
нивo нa дoxoди мoжe eфeктивнo дa 
yпpaвлявa финaнcитe cи, aкo cпaзвa 
финaнcoвa диcциплинa и имa пpaвилни-
тe нaвици пo oтнoшeниe нa пapитe.

Бeзcпopнo, зa дa нaпpaвитe цялo 
cъcтoяниe, ce нyждaeтe oт oпpeдeлeнo 
нивo нa дoxoди, нo имa тaкивa нeщa, 
кoитo ca дocтъпни зa пoчти вceки чoвeк.

Bмecтo дa изocтaвят някoи цeли пopa-
ди липca нa cpeдcтвa, xopaтa, кoитo 
eфeктивнo yпpaвлявaт пapитe, виждaт 
кaк тaзи цeл мoжe дa бъдe пocтигнaтa, 
нaпpимep, paзбивaт я нa oтдeлни cтъп-
ки.

Te вяpвaт, чe дopи дa cпecтят cтo до-
лара на мeceц, тoвa вce пaк e пo-дoбpe 
oт нищo.

Cлeдoвaтeлнo, зa eфeктивнo yпpaвлe-
ниe нa пapитe нe e нeoбxoдимo дa имa 
oгpoмни пpиxoди. Baжнo e дa мoжeтe 
дa paзпoлaгaтe пpaвилнo c тoвa, кoeтo 
имaтe.

Пoлзвaт финaнcoви cъвeти
Кoнcyлтиpaнeтo c eкcпepт пo личнитe 

финaнcи мoжe дa бъдe мнoгo пoлeзнo, 
зaщoтo oбикнoвeнo xopaтa нe ca нaяcнo 
кaкви инcтpyмeнти cъщecтвyвaт зa cпec-
тявaнe и yвeличaвaнe нa пapитe.

Xopaтa, кoитo ce cтpeмят дa yвeличaт 
бoгaтcтвoтo cи, ca гoтoви дa пoxapчaт 
пapи зa тaкивa кoнcyлтaции, зa дa 
пoлyчaт инвecтициoнeн плaн или cъвeт 
кaк дa yпpaвлявaт пo-дoбpe cpeдcтвaтa 
cи. Te знaят, чe paзxoдитe зa ycлyгитe 
нa финaнcoв cъвeтник щe ce изплaтят, 
зaщoтo нa пpaктикa пoлyчaвaт възмoж-
нocт зa yвeличaвaнe нa пpиxoдитe и aк-
тивитe.

XНяколко навика за личните финанси, които успелите имат

Какво правят хората, които 
управляват парите си успешно?

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/


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

24 февруари - 2 март 2021 г. 19

Н
а бавни обороти – така оп-
исват експерти началото 
на 2021 година за пазара на 
имоти в Ню Йорк. Наеми-
те в Манхатън и Бруклин 

са отбелязали през януари най-голе-
мия си срив на годишна база от начало-
то на воденето на статистика, сочи до-
клад на компанията StreetEasy. Наемите 
в Манхатън са спаднали с 15,5%, а тези 
в Бруклин са надолу с 8,6%. Цените на 
жилищата през януари също са отбе-
лязали големи сривове спрямо годи-
на по-рано с понижение от съответно 
6,2% в Манхатън и 5,4% в Бруклин, по-
казват данните.

Ръст през последно време на сдел-
ките показва поне някакво подобрение 
на фона на слабите резултати мина-
лия месец, пише Bloomberg. Предсто-
ящите продажби, т.е. жилища, за които 
вече е сключен договор, са нараснали с 
30,8% в Манхатън спрямо януари 2020 
г. В Бруклин предстоящите продажби са 
нагоре със 17,3% през същия период.

Контрастът между растящи продаж-
би и свиващи се цени е просто въпрос 
на търсене и предлагане, смята Нанси 
Ву, икономист в StreetEasy. Продажбите 
може да са скочили в сравнение с яну-
ари миналата година, но наличности-
те за цялата година, които са останали 
непокътнати по време на пандемията, 
продължават да изпреварват търсене-
то.

„Наличностите са рекордно високи 
и купувачите имат повече избор. Сега 
се случва това, че продавачите изглеж-
да се примиряват с факта, че на пазара 
има рекордни наличности, и ако не на-
малят цените значително, няма да про-
дадат“, казва Ву.

Спад при 
луксозните имоти

Според Ву свръхпредлагането е осо-
бено изразено при луксозните имоти, 
за каквито StreetEasy определя жили-
щата на цена над 3,7 млн. долара.

„Наличностите в луксозния сегмент 
миналата година са били с 25% пове-
че на годишна база. Това задръстване 
от налични имоти означава, че цените 
имат дори още пространство за нама-
ляване, което на свой ред ще доведе до 
повече договори. Така че в момента па-
зарът е доста оживен“, казва Ву.

Това е разбираемо. Данните на 
StreetEasy за януари показват, че Ман-
хатън е регистрирал ръст с 57% на под-
писаните договори за луксозни имоти 
на годишна база, „но дори с този ръст 
наличностите от луксозни жилища все 
още са близо до историческите върхо-
ве“, отбелязва Ву.

Това не е добра новина за продавачи-
те в Ню Йорк, които ще трябва да свик-
нат с по-големи намаления на цените, 
допълва тя. „Не се вижда краят на спада 
на цените. Свиването с 6% в Манхатън 
изглежда е първият крайъгълен камък 
на това, което предстои“, смята Ву.

Междувременно брокери на недви-
жими имоти в мегаполиса прибягват 
до един необичаен подход – наемат ин-
флуенсъри в Instagram, за да привличат 
както млади купувачи на първо жили-
ще, така и по-заможни клиенти на фона 
на коронавирусната пандемия.

Влезте 
в Instagram

„Идеята е да се създаде оживление“, 
казва Кристин Блекбърн, директор на 
продажбите в компанията Compass, 
във връзка с растящото използване на 
социалните мрежи за продажба на имо-
ти. Продажбите в ерата на COVID-19 из-
искват повече от традиционна подред-
ба (свежи цветя и дори купа с плодове) 
или дори обработени с Fotoshop мебе-
ли в онлайн обявите. Младите купувачи 
искат да виждат площи с двойна упо-
треба за работа и живеене, отбелязва 
Блекбърн.

Поради това привличането им изис-
ква известен уебфинес. „Те вярват на 
тези инфлуенсъри, така се оказва“, каз-
ва тя.

Чрез публикация в Instagram или ка-
нал в You Tube купувачите могат да си 
представят обичаен ден в дома, към 
който проявяват интерес – работа от 
вкъщи в шикозна всекидневна, прак-
тикуване на йога на новата им тераса 
или наслаждаване на гледките от ви-
соко, докато вечерят. Вместо скучните 
снимки в обявите с разхвърляни спал-
ни на наематели или стерилността на 
студиата, изпълнени с мебели от Ikea, 
използването на инфлуенсъри може да 
превърне обичайно трудно начинание 
в участие в собствена реклама от спи-
сание.

Представителите на поколението Y 
(родените между 1980 и 2000 г. – бел. 
ред.) съставляват най-голям дял от ку-
пувачите на жилища в САЩ. Допитва-
не от март на Националната асоциация 

на брокерите на недвижими имоти по-
каза, че дори с многобройните онлайн 
ресурси най-младите членове на поко-
лението (22-29-годишни) е по-вероятно 
да търсят съвет от близък приятел или 
роднина при закупуването на дом. Това 
означава предаване на информация от 
уста на уста, което на свой ред означава 
използване на социалните мрежи.

Пандемията позволи на инфлуенсъ-
рите в социалните мрежи да изградят 
още по-силна връзка с последователи-
те си от представителите на поколение-
то Y и Z чрез готварски рецепти, упраж-
нения и съвети за проекти у дома. Чрез 
наемането на създатели на съдържа-
ние предприемачите приобщават мла-
дите хора към дигиталните си платфор-
ми.

„Наблюдаваме, че социалните мрежи 
играят доста голяма роля в купуването 
на жилища“, коментира икономистът на 
StreetEasy Нанси Ву. Тя допълва, че ком-
панията неотдавна създала акаунт в 
TikTok с огледи на жилища.

XБрокерите вече наемат инфлуенсъри, за да продадат жилище в мегаполиса

Имотният пазар в Ню Йорк: 
Достигнато ли е дъното
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Квебек изгубил 208 500 
работни места през 2020 г.

Квебек обяви загуба на 208 500 ра-
ботни местна през 2020 година, 
става ясно от доклад на Институ-

та по статистика на Квебек. Това е сред-
на стойност за 2020 година, сравнена 
със средната стойност на предходната 
година, уточни в понеделник статисти-
ческият анализатор на института Люк 
Клутие-Вийеньов. Най-засегнатите сектори от пандемията са хотелиерството и 
ресторантите, които отчитат загуба на над 80 000 работни места.

Бездомните: По-малко с 
COVID-19, повече дрогирани

Една трета от бездомните в Канада 
вече са ваксинирани срещу коро-
навирус и центровете за каранти-

ране на клошари вече се изпразват. На 
фона на тази добра новина обаче, ста-
тистиката отчита тревожно нарастване 
на броя на онези, които се дрогират и 
стават жертва на свръхдозиране. Броят 
им никога не е бил толкова висок, сочат 

данните от проучването на повече организации. Те се борят в места за временно 
настаняване хората без дом да се съхранява лекарството налоксон - животоспа-
сяващ антидот, който се използва при свръхдози.

Монреал привлича инвеститори 
въпреки пандемията
Противно на Силициевата доли-

на, която се изпразва, тъй като 
служителите бягат от прекале-

но високите наеми в по-малки градове, 
Монреал продължава да задържа как-
то чуждестранните инвеститори, така 
и служителите от чужбина. Генерални-
ят директор на Монреал Интернешъ-
нъл Стефан Паке разкри резултатите за 
това, което той нарича рекордна година за проектите. Агенцията за икономиче-
ско развитие е подкрепила 90 бизнеса в опита им да се утвърдят в мегаполиса.

Жена бе открита мъртва  
на паркинг в Лавал

Бюрото за независими разслед-
вания проверява обстоятелства-
та около смъртта на 32-годишна 

жена, открита мъртва на паркинг на жи-
лищна сграда. Това се е случило в неде-
ля сутринта, два дни след намеса на по-
лицията на Лавал. В петък младата жена 
се е обадила на тел. 911, след като полу-

чила смъртни заплахи, сочат предварителните данни от разследването на Бюро-
то. Служители на полицейското управление са я посетили и са си тръгнали. Два 
дни по-късно тя е открита мъртва със следи от насилие върху тялото.

Откраднаха рядко срещано 
животно в Квебек
Кинкажу, екзотично и рядко среща-

но животно в Квебек, бе открадна-
то миналата седмица. Далечен род-

нина на миещата мечка и на червената 
панда, конкажуто е откраднато от жили-
щето на основателя на приюта за живот-
ни в Секропиа. Службата за сигурност в 
провинцията разговаря с потенциално 
заподозрян по случая, но той бе освобо-
ден по-късно. Разследването продължава. От полицията не дават никакви под-
робности по случая. Животното все още не е намерено.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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З
адълженията по кредитните 
карти на американците са на-
малели с най-много в истори-
ята през миналата година. Въ-
преки това домакинствата са 

увеличили общия си дълг, поемайки 
нови ипотечни кредити. Това сочат дан-
ни на Федералния резерв в Ню Йорк, ци-
тирани от Bloomberg.

Общият дълг на хората в Америка е 
нараснал с 206 млрд. долара през чет-
въртото тримесечие, така годишни-
ят ръст е достигнал 3% до рекордните 
14,56 трлн. долара, сочат данните. Жи-
лищните заеми, които са се увеличили с 
5% миналата година, са преминали пра-
га от 10 трлн. долара за първи път.

Дългът по кредитните карти е нарас-
нал леко през четвъртото тримесечие, 
но е завършил годината със спад от 12% 
спрямо 2019 г., най-големият годишен 
спад в историята на воденето на статис-
тика от Фед в Ню Йорк. Забавените пла-
щания също са се понижили.

Промяната в дълга на домакинствата 

отразява лудата 2020 г., когато рекордно

ниските лихви 
по ипотечните кредити

стимулираха ръст на рефинансирания-
та от заможни собственици на жилища, 

които на моменти претрупваха кредито-
ри и инвеститори.

В същото време милиони домакин-
ства бяха ограничени от растящата без-
работица. Балансите по кредитните кар-
ти са намалели, защото домакинствата 

са посегнали първо към дебитните си 
карти и през по-голямата част от годи-
ната са изплащали необезпечен дълг.

Просрочията са намалели до 3,17%, 
най-ниското ниво от началото на воде-
нето на статистика от Фед в Ню Йорк, до 
голяма степен благодарение на позво-
лението от Конгреса и кредиторите за-
емателите да отлагат дължими месечни 
вноски.

Домакинствата с най-висок кредитен 
рейтинг са се възползвали най-много. 
Обичайният ипотечен кредит през вто-
рата половина на 2020 г. е отивал при за-
ематели с кредитен рейтинг 786, най-ви-
сокият в историята на данните на Фед в 
Ню Йорк.

Повечето нови ипотечни кредити ми-
налата година са рефинансирали стари, 
но най-малко половината от рефинанси-
ранията са включвали суми, достатъчни 
да покрият обичайните финални разхо-
ди, което показва повсеместната пред-
пазливост сред собствениците на жили-
ща в страната.

Рекорден ръст на дълга  
на домакинствата в САЩ
XВ същото време задълженията по кредитните карти са с исторически спад

Сн.: Bloomberg

http://www.prospectlicensing.com/
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„Някои хора ми казаха, че 
съм луд, когато реших 
да поставя пиеси от бъл-
гарски автори пред аме-
риканци“, смее се Злати. 

Било адски трудно българин да пробие 
на американска сцена?... Актьорът и ре-
жисьор Златомир Молдовански дори 
има дързостта да поставя в САЩ и Кана-
да съвременни български пиеси, и то с 
голям успех. Очаква с нетърпение пре-
миерата на „Любовни истории“ от Иво 
Сиромахов в Габровския театър, която 
след няколко отлагания заради каран-
тината ще е съвсем скоро, на 28 февру-
ари и 4 март.

Роден е в Пловдив. Баща му е офицер 
от Военновъздушните сили, майка му 
следва в ХТИ, а той прекарва известно 
време в Студентския град. Бащата офи-
цер се мести заради работата си в До-
брич, после в село Труд, до авиобаза 
Граф Игнатиево. След бурното и изпъл-
нено с приключения детство, семей-
ството се установява в Пловдив. От ма-
лък той мечтае за сцената. Родителите 
му, духовни личности с пиетет към из-
куството, го записват първо в куклена 
трупа, а после в легендарния „Детски 
театър за възрастни“ на вече покойния 
Владимир Николов. „Той ме влюби в те-
атъра“, споделя Злати. Режисьорът е с 
много модерно мислене и поставя с де-
цата пиеси на Том Стопард, Йожен Йоне-
ско, Шекспир.

Злати си живее щастливо и безметеж-
но, обича футбола и спорта. Когато е в VII 
клас обаче

майка му печели 
зелена карта

за САЩ. Не че нещо липсва на семей-
ството на летеца и преподавателката по 
химия, но решават да вкусят от амери-
канската мечта. Настаняват се в Атлан-
та, Джорджия, Злати е на 13 години, се-
стричката му на 3. „Първата година ни 
беше много тежко. Родителите ми бяха 
уважавани хора, а там си никой. Не го-
ворехме добре езика, даже първата го-
дина се чудехме дали не сме направи-
ли грешка. Но слава Богу, че родителите 
ми са изключително амбициозни“, спо-
деля Злати. Много скоро майка му, коя-
то преди е преподавател в Пловдивския 
университет, започва работа като химик 
в едно предприятие в Атланта. Баща му 
също работи там като оператор на реак-
тори. Изместват се в по-хубав квартал, 
вземат си къща.

Златомир има шанса да попадне в сис-
темата на американските средни учи-
лища, където всяко дете може да се за-
пише на каквито иска извънкласни 

дейности в самото училище. Злати ес-
тествено избира театъра, а в гимнази-
ята му има много добре развит драма 
клуб, ходят на състезания. Едва 3 години 
след пристигането си в САЩ той печели 
приза „Най-добър гимназиален актьор“ 
на щата Джорджия. Това му дава криле 
да продължи. Приемат го в много прес-
тижна академия по изкуствата в Син-
синати, Охайо - University of Cincinnati 
College-Conservatory of Music - CCM, къ-
дето 4 години учи за бакалавър по ак-
тьорско майсторство. Продължава с ма-
гистратура в академия „Асоло“ - Asolo 
Conservatory for Actor Training във Фло-
рида - по актьорско майсторство и дра-
матургия.

Започва животът му на

пътуващ актьор 
в Северна Америка

Първо се премества в Ню Йорк, рабо-
ти в 2 театъра, снима се в един сериал, 
после в Чикаго - също в 2 театъра. Най-
голямото му признание е избирането 
му за гостуващ актьор в Стратфордския 

Шекспиров театър в Онтарио, Канада. 
Това е най-големият Шекспиров театър 
в света, цял комплекс от 4 огромни зали. 
А Златомир е гостът-актьор от Чикаго, 
избран сред 2000 кандидата. През сезо-
на 2016-2017 г. той играе на престижна-
та сцена. В Онтарио остава за година и 
половина.

Още докато следва магистратура във 
Флорида, му хрумва „лудата“ идея да 
преведе, адаптира и постави на сцена 
няколко разказа на Чудомир за амери-
канска публика. Писателят е любим в се-
мейството му, майка му го обожава и от 
малък той е запленен от него. По това 
време вече владее английския на кни-
жовно американско ниво, чете много 
книги и превежда и адаптира разказите 
на Чудомир за сцена.

Златомир - българинът, който 
разсмя Америка с Чудомир

БОРЯНА АНТИМОВА

XАктьорът и режисьор продължава да поставя пиеси на 
съвременни наши драматурзи на английски в САЩ и Канада

Като Тибалт в „Ромео и Жулиета“ на сцената на 
Стратфордския театър в Онтарио, Канада.

В постановката „Дупка за дишане“ на сцената на Стратфордския театър в Онтарио, Канада.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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За да бъде специфичният стил на Чу-
домир адаптиран към американското 
чувство за хумор, Златомир кани един 
режисьор американец. „Като ги прочете, 
ми каза: „Попиках се от смях“, казва Зла-
ти. Режисьорът нанася някои поправ-
ки като за американци. Така се раждат 
3 моноспектакъла, които Златомир иг-
рае, а американецът го режисира. Още 
след първото представление пред пока-
нена публика почват да му звънят от те-
атри във Флорида и той тръгва на турне. 
От там пък му звънят от други градове 
и Златомир шества с Чудомир в спекта-
кли, които не може да изброи, в щатите 
Флорида, Илинойс, Колорадо, Ню Йорк, 
в Онтарио в Канада, в Мичиган. И така 
цели пет години. Това го вдъхновява се-
риозно да представя български автори 
на английски език, разказва той пред 
„Труд“.

В Чикаго през 2018 г. решава да поста-
ви в една пиеса на Александър Секулов 
- „Няма ток за електрическия стол“, на 
английски. Българската общност е във 
възторг, а Златомир се запознава с

обществениците 
от „Магура“ в Чикаго

един от най-големите и известни кул-
турни центрове в Америка, а и по све-
та. „Тези хора са истински съвременни 
възрожденци и будители, нямам думи 
да опиша възторга си от тях - споделя 
Злати. - В Чикаго българската общност е 
много силна, има много неделни учили-

ща, две православни църкви, две еван-
гелски български църкви, не знам кол-
ко станаха културните ни центрове. Но 
„Магура“ са най-дейният и най-разноо-
бразният център.“

Хората от „Магура“ са очаровани от 
идеята да се поставят пиеси от съвре-
менни български драматурзи пред аме-
риканци. „Ние сме зад теб“, ми казаха те. 
Решиха да продуцират проектите ми, за-
едно да поставяме модерни български 
пиеси“, вълнува се Злати. Междувремен-
но у него узрява идеята да сформира 

собствена театрална трупа „Розова до-
лина“, или Rose Valey Theater Group, тъй 
като много обича и се гордее с българ-
ската роза. Постоянният екип от актьо-
ри е шестима, от които 5 американци и 
една българка - Джулия Стоянова, за-
вършила НАТФИЗ. Избрани са след кас-
тинг от стотици кандидати.

Избират първата пиеса - „Неделя ве-
чер“ на Захари Карабашлиев. От „Магу-
ра“ организират набиране на средства 
сред българската общност и бизнес в 
Америка. На кастинга за пиесата се явя-
ват 500 кандидата, американски актьо-
ри, от които избират само 6 за пиесата, 
а Златомир я режисира. Наемат един от 
най-престижните театри в центъра на 
Чикаго, където се поставят спектакли за 
ценители. Премиерата е миналия януа-
ри до 9 февруари.

„Неделя вечер“ надминава дори и не-
говите смели очаквания.

Разпродават почти всяко предста-
вление, а чикагци с удоволствие го гле-
дат. Дори в престижната класация на сп. 
„Time Out“ - „Top 10 things to do in Chicago 
this weekend“ („Топ 10 неща за правене 
в Чикаго този уикенд“), спектакълът, за-
едно с разни други идеи за най-добре 
прекарано време, две седмици подред 
е сред най-препоръчваните занимания. 
Повечето театрални критици излизат с 
позитивни рецензии за пиесата. Екипът 
и продуцентите решават бързо да из-
ползват момента за обявяване на след-
ващата пиеса на „Розова долина“, който 
от малка трупа се превръща в уважаван 
театър, а Златомир Молдовански - в раз-
познаваем художествен директор.

Спират се на Иво Сиромахов, искат да 
поставят „Островът“, пиеса, която върви 
с успех в Сатиричния театър. Иво оба-
че им предлага нещо ново, което никъ-
де не е поставяно - „Любовни истории“. 
Когато Злати прочита пиесата, буквално 
се захласва по нея и се смее с глас. Бър-
зо я превежда, и когато трябва да обя-
вят кастинг за актьори - бум! - пандемия-
та разбива всички негови планове... Три 
актьорски договора, предстоящ дебют 
в Шекспировия театър в Чикаго, в един 
друг театър, „Виктори Гардънс“, турне... 
Всичко отива на кино.

На Бродуей и в цяла Америка театрал-
ните постановки са отменени до септем-
ври. Засега. Златомир обаче не се пре-
дава. Идва си лятото, виждат се с Иво 
Сиромахов и решават да поставят „Лю-
бовни истории“ в България. Предлага я 
на Габровския театър. С директора Пет-
ко Петков се познават от деца, заедно са 
в детската трупа на Владимир Николов 
от 6-годишни. „Много харесвам тази тру-
па в Габрово от млади надъхани актьо-
ри, с интересни идеи и готови на всякак-
ви предизвикателства. А Петко направо 
попита кога почваме, представяш ли си? 
- вълнува се Злати. - Ако знаеш с какъв 
хъс и мерак започнахме тези репетиции 
в средата на ноември, като невидели!“

Амбицията им е тази пиеса да обико-
ли България, а от „Магура“ ще организи-
рат гастрола на

габровската трупа 
в Чикаго

и където още ги поканят из Америка. Ко-
гато това стане възможно... Иво Сиро-
махов пък е написал нова пиеса за те-
атър „Розова долина“, ще се постави на 
английски в Америка. Също когато ка-
рантината позволи... „В нашия актьорски 
занаят е нормално да е трудно, иначе 
става повърхностен. Нужна е много бор-
беност и амбиция, да не се отказваш, да 
се пробваш“, коментира Златомир.

В Габрово 3 пъти преместват премие-
рата на „Любовни истории“ заради пан-
демията - първо от края на януари за 14 
февруари. „Надявам се премиерата на 
28 февруари и на 4 март най-после да 
се осъществи“, казва Златомир, за кого-
то представянето на българската дра-
матургия по света от идея неусетно се 
е превърнало в кауза. „Всички мои лич-
ни проекти са свързани с България“, каз-
ва той. Запазил е абсолютно чист и не-
покътнат българския си език, като през 
всичките си емигрантски години не е 
спрял да се интересува от българската 
култура и да чете българска литература.

Екипът на премиерната постановка „Любовни истории“ в Габровския театър, заедно с автора Иво Сиромахов 
(в средата).

Трупа „Розова долина“ с бившия генерален консул на България в Чикаго, д-р Иван Анчев.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Рапър стана причина  
за размирици в Испания

Осъдителна присъда на рапър за 
възхваляване на тероризма и 
обида на испанското кралско се-

мейство предизвика масови безредици 
в Барселона. Пабло Хасел е наказан и за 
това, че обвинява полицията в мъчения, 
а короната - в корупция. Властите са ка-
тегорични - той призовава към насилие. 
От влизането на Пабло Хасел в затвора миналия вторник Испания всяка нощ се 
превръща в сцена на масови демонстрации, ескалиращи в ожесточени битки 
между полицията и протестиращите.

Политици се прередиха  
за ваксини в Аржентина

Десетки политици и техни родни-
ни и приятели са се прередили за 
ваксини срещу COVID-19 в Аржен-

тина. В страната беше публикуван спи-
сък от 70 души, които са били имунизи-
рани, без да попадат в приоритетните 
групи. Сред тях са президентът Алберто 
Фернандес и още високопоставени слу-

жители като министъра на икономиката и посланика на Аржентина в Бразилия. 
Темата е много чувствителна за аржентинците. Там има над 50 000 починали от 
коронавирус, а имунизацията едва сега започва.

Секс скандал избухна  
в гръцкия театър
Скандал с обвинения за изнасилва-

ния на непълнолетни към бившия 
художествен директор на гръц-

кия национален театър Димитрис Лиг-
надис избухна в страната и достигна 
парламента. По инициатива на премие-
ра Кириакос Мицотакис ще се проведе 
дискусия между депутатите по темата. 
Опозицията настоява за оставки. Разследването съобщава за две жертви, които 
вече са дали показания, че Лигнадис ги е изнасилил като непълнолетни, но има 
сведения за поне още една предполагаема негова жертва, готова да даде пока-
зания.

Евакуираха 120 000 заради 
наводнения в Бразилия

Тежки наводнения в Бразилия за-
ради проливните дъждове през 
последните дни. Северозападни-

ят щат Акре обяви извънредно положе-
ние, а повече от 120 хиляди души са ева-
куирани. Местните телевизии излъчиха 
кадри, които показват прелели реки, на-

воднени улици и жители, които се придвижват с лодки. Президентът Жаир Бол-
сонаро посети района в неделя, за да провери каква е обстановката в района. С 
близо 900 хиляди жители Акре е един от най-бедните щати в Бразилия.

Ресторантьори дадоха 
правителството си на съд
Най-голямата ресторантьорска ор-

ганизация в Нидерландия подава 
жалба срещу правителството за-

ради рестриктивните мерки, наложени 
заради коронавируса. Баровете и ресто-
рантите в страната са затворени от ми-
налия октомври. Премиерът Марк Рюте 
ще обяви утре леко разхлабване на мер-
ките. Ще отворят фризьорските салони и някои училища. Вечерният час обаче 
остава и не се предвижда отваряне на баровете и ресторантите. Според ресто-
рантьорите финансовата помощ от държавата не покрива разходите им.

https://www.krilchev.com/
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Ч
етири години след като ганг-
стерът Ал Капоне става лидер 
в Чикаго, той вече е спечелил 
над 40 милиона долара, кои-
то се равняват на около 550 

милиона долара днес. Парите идват от 
незаконно продаване на алкохол по вре-
ме на забраната. И ако действията на Ка-
поне са много извън закона, то за много 
американци той е герой. Самият Капо-
не твърди, че е просто бизнесмен, кой-
то дава на хората това, което искат - и 
това, което хората искат повече от всич-
ко през 20-те години, е алкохол, пише 
newme.bg.

Ролята на Капоне като италиано-аме-
рикански Робин Худ не спира дотук. До-
като организирал престъпни дейнос-
ти зад кулисите, Капоне едновременно 
стартира програма за осигуряване на 
мляко на децата от Чикаго и

дарява огромни суми
на местните благотворителни организа-
ции. Именно крахът на фондовата бор-
са на 29 октомври 1929 г. обаче подтик-
ва Капоне към най-голямото му дело на 
филантропия. Почти за една нощ аме-
риканската икономика се срива в Голя-
мата депресия, а милиони изведнъж са 
безработни и гладни. И в този момент се 
отварят стотици кухни за супа из цялата 
страна. Една от тях принадлежи на Ал Ка-
поне.

Когато кухнята за супи на Ал Капоне 
се отваря на улица Сайт Стейт 935 в Чи-
каго в средата на ноември 1930 г., стоти-
ци хиляди американци са без работа. До 
следващата година - 624 000 души или 50 
процента от чикагската работна сила - са 
останали без работа.

Благотворителността на Капоне няма 
име, а само знак над вратата, който казва 
„Безплатна супа, кафе и понички за без-
работни“. Вътре жените в бели престил-
ки обслужват средно 2200 души на ден 
с усмивка и без да задават въпроси. За-
куската е горещо кафе и сладки рулца. И 
обядът, и вечерята включват супа и хляб. 
Цялата работа струва 300 долара на ден.

Кухнята за супа не декларира връзката 
си с Капоне, но името на мафиота благо-
детел е свързано с нея в истории, отпе-
чатани в местни вестници.

Често опашката за влизане в кухнята е 
толкова дълга, че

стига до местния 
полицейски участък

Каква ирония на съдбата - мястото, в 
което Капоне е смятан за най-големия 
бандит.

Усилията на Капоне да нахрани Чикаго 
през най-мрачните дни на Голямата де-
пресия не са изцяло алтруистични. Са-
мият Капоне не инвестира голяма част 
от собствените си пари в начинанието. 
Много често други предприятия са при-
нудени да даряват провизии на кухнята.

Може би основният мотив на Капо-
не да отвори кухнята си за супа е, за да 
привлече публиката на своя страна, след 
като е замесен в клането през 1929 г. на 
Свети Валентин.

По нареждане на Ал Капоне в гараж в 
Чикаго са застреляни конкурентни ма-
фиоти с автомат „Томпсън". По онова вре-
ме това оръжие се е считало за върхово 
технологично постижение.

Това не е първият път, в който мафиот 
използва „Томпсън“. Клането на Капоне 
обаче – убити са седем души – в деня на 
Свети Валентин е безпрецедентно и шо-
киращо дори за жителите на Чикаго.

Жертвите са част от бандата на Джор-
дж „Бъгс“ Моран, която дълго време е 
пречила на Капоне и неговите опера-
ции, свързани с контрабанда на спиртни 
напитки.

Кухнята за супа на Капоне

затваря врати 
през април 1932 г.

Собствениците твърдят, че кухнята вече 
не е необходима, защото икономиката се 
възстановява, въпреки че броят на без-
работните в цялата страна се е увеличил 
с 4 милиона между 1931 и 1932 г.

Два месеца по-късно срещу Капоне са 
повдигнати 22 обвинения за укриване на 
данъци. Въпреки че обещава да отвори 
кухнята, това така и не се случва. След за-
твора се бори със сифилис, който го пра-
ви неспособен да управлява собствения 
си живот, камо ли бизнеса и кухнята, коя-
то изпирала образа му на безмилостен 
гангстер.

Капоне умира през 1947 г. Кухнята му 
за супа също няма късмет. През 1955 г. 

властите в Чикаго я счетоха за опасност 
от пожар и я затвориха за постоянно. 
Днес само паркинг остава на мястото на 
най-прословутата кухня по време на Го-
лямата депресия в Чикаго.

Ал Капоне – или как се пере 
имидж с безплатна супа в Чикаго

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Опашките пред кухнята на Ал Капоне в Чикаго са стигали чак до полицейския участък на съседната улица. 

XДоставчици са принудени да зареждат кухнята му без пари, 
а той храни безработните във Ветровития град

Произведено в Америка
Доста неща са изписани и казани за 

Ал Капоне във вестниците, списания-
та, книгите и филмите, които са пълна 
лъжа. Една от най-големите заблуди 
е, че той, също като много други ганг-
стери от онзи период, е роден в Ита-
лия. Абсолютна лъжа. Този господар 
на подземния свят има напълно мес-
тен произход – той взима в ръцете си 
феодалните италиански престъпни 
структури и ги превръща в модерно 
американско престъпно предприя-
тие.

Множеството италиански имигран-
ти, също като имигрантите от всяка 
друга националност, идват в Новия 
свят със съвсем малко средства. Мно-
зина от тях са селяни, бягащи от без-
изходицата на провинциалния живот 
в Италия. Когато пристигат в големи-
те пристанищни градове на Америка, 
те често се хващат на тежка физиче-
ска работа поради неспособността 

си да говорят и пишат на английски 
и липса на професионални умения. 
Това не е случаят със семейството на 
Ал Капоне.

Габриел Капоне е един от 43 000 
италианци, пристигнали в САЩ през 
1894 г. Бръснар по професия, той 
може да чете и пише на родния си 
език. Роден е в селцето Кастелмаре 
ди Стабиа, разположено на около 25 
км южно от Неапол.

Способността на Габриел да чете 
и да пише му дава възможност да си 
намери работа в бакалия, докато ус-
пее да отвори бръснарницата си. Те-
резина допълва семейния бюджет с 
надомно шиене. Нейното трето дете 
Салваторе Капоне се ражда през 
1895 г. Четвъртият й син – първото от 
децата й заченато и родено в Новия 
свят – се появява на бял свят на 17 
януари 1899 г. и получава името Ал-
фонс Капоне.

Менюто е включвало супа, хляб, кафе и сладки. 

Ал Капоне е използвал кухнята, за да изпере 
имиджда си пред населението в Чикаго. 

Сн.: Wikipedia.org

Сн.: history.com
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Името на Удроу Уилсън не е сред най-
популярните в България. Въпреки че 
мнозина считат, че той заслужава да се 
нареди сред героите на Родината.

Първата световна война наскоро е 
приключила. По думите на историци 
Родината влиза във войната само с ед-
на-единствена цел – да освободи по-
робените ни сънародници. Въпреки че 
печели битки на всички фронтове, Бъл-
гария е на губещата страна.

А победителите започват да делят 
плячката. Родината е на часове от това 
територията й да бъде разделена между 
съседите й.

Гръцкият премиер Елефтериос Вени-
зелос, чиито дивизии са унищожени от 
българската войска при Дойран, като 
премиер на страна победител има план. 
Той предлага България да бъде унищо-
жена като държава, а територията й да 
бъде

поделена между 
победителките

Гърция, Кралство на сърби, хървати и 
словенци (бъдещата Югославия) и Ру-
мъния.

Френският премиер Клемансо при-
ема този план и го предлага за одо-
брение. Съпротива не се е очаквала от 
никой, тъй като всяка от победените 
страни е имала твърде много грижи за 
собственото си оцеляване. Очаквало се 
този план да бъде одобрен и от САЩ, и 
от президента Уилсън.

Този път обаче е малко по-различ-
но. Американската делегация, водена 
от президента, категорично не приема 
плана на Венизелос и идеята една дър-
жава да изчезне от лицето на земята. 
Уилсън предлага програма за справед-
лив и траен мир в Европа, известна още 
като „14-те точки". На предложението на 

Венизелос Уилсън заявява:
„По-скоро ще напусна конференцията 

и Париж, отколкото да се съглася на по-
дялбата на един народ със самостоятел-
на държава и минало.“

Така „Планът Венизелос“ рухва. Кате-
горичността на американската декла-
рация е шамар в лицето на българските 

съседи и техния съюзник, френския пре-
миер. Уилсън на практика

спасява съществуването 
на България

като държава.
В днешно време името на този пре-

зидент говори малко на мнозинството 
българи.

Удроу Уилсън е 28-ият президент на 
САЩ и е в Белия дом между 1913-1921 г. 
Той е вторият демократ, който служи два 
последователни мандата в Белия дом 
след Ендрю Джаксън. Мандатът му се 
свързва с влизането на страната в Пър-
вата световна война, както и с установя-
ване на нова система на международ-
ните отношения след кръвопролитния 
военен конфликт. Лауреат е на Нобело-
ва награда за мир за 1919 г.

Преди да заеме президентския пост, 
Уилсън е доктор по история и полити-
чески науки (от 1883 г.) в университета 
„Джонс Хопкинс“, гост-лектор в универ-
ситета „Корнел“, професор по право и 
политическа икономия в Принстънския 
университет (от 1890 г.) и от 1902 г. е пре-
зидент на Принстънския университет, а 
през 1912 г. е избран за губернатор на 
щата Ню Джърси (1911-1913).

Прави ефективно антитръстово анти-
монополно законодателство, подкре-
пя даването на избирателни права на 
жените, със закон намалява лихвата по 
кредитите за фермерите, въвежда мер-
ки за забрана на детския труд и закон за 
създаване на система за трудови обез-
щетения, със закон повишава надни-
ците и подобрява условията на труд за 
железопътните работници, укрепва и 
разширява армията и флота, като съби-
ра за това средства чрез нов данък вър-
ху сградите и повишаване на данъка 
върху печалбата.

Томас Удроу Уилсън е роден в Стон-
тън, Вирджиния, през 1856 г. в семей-
ството на преподобния Джоузеф Ръгълс 
Уилсън и Джанет Удроу и така става пър-
вият президент от този щат. Неговите 
предшественици са от шотландско-ир-
ландски произход. Уилсън израства в 
Огъста, Джорджия, и винаги е твърдял, 
че най-ранните му спомени са, когато е 
чул, че Ейбрахам Линкълн е избран

и че започва война
Бащата и майката на Уилсън произ-

хождат от Охайо, но подкрепят Юга по 
време на Гражданската война. Те из-
ползват църквата си за място, където 
да оказват първа помощ на ранени вой-
ници на Конфедерацията и насърчават 
сина си да наблюдава прекарването на 
окования Джеферсън Дейвис от побед-
ните войски на Съюза. Уилсън завинаги 
ще запомни „…момента, когато стоях до 
генерал Лий и гледах неговото лице.“

Уилсън страда от дислексия, но сам 
изучава стенография, за да превъзмог-
не недостатъка си. С дисциплина и отда-

Американският президент, 
станал спасител на България

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

XКой е Удроу Уилсън, не позволил поделянето на страната ни 
между Сърбия, Гърция и Румъния след Първата световна война

 Портрет на Удроу Уилсън.

Удроу Уилсън и кабинетът му, 1918 г. 

Сн.: Уикипедия
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деност съумява да получи академично 
образование.

Учи в Дейвидсън колидж, а след това 
се премества в Принстънския универ-
ситет, който завършва през 1879 годи-
на. След това изучава право в универ-
ситета на Вирджиния за една година. 
След завършването и публикуването на 
дисертацията си „Конгресът като прави-
телство“ през 1886 г. той получава док-
торска степен от университета „Джонс 
Хопкинс“ и така става първият амери-
кански президент, който има докторска 
степен.

Уилсън среща за първи път бъдеща-
та си съпруга Елън Аксън в презвитери-
анската църква. Тя е дъщеря на презви-
териански свещеник. Двамата се женят 
през 1885 г. в Савана, Джорджия. Имат 
три деца.

Бъдещият президент смята, че аме-
риканската конституция е остаряла, не-
удобна и толерираща корупцията. Той 
дори смята, че парламентарната систе-
ма е по-добра за обществото и започва 
работа върху „Конгресът като правител-
ство“, най-известният си политически 
труд, за да докаже тезата си за нужда от 
парламентарно управление.

Уилсън смята, че сложната американ-
ска политическа система „от проверки и 
балансираност“ е причината за неуспе-
хите в управлението. Той казва, че раз-
делянето на властите прави невъзмож-
но за гласоподавателите да разберат

кой е отговорен 
за неуредиците

В президентските избори през 1912 
г. Демократическата партия номинира 
Уилсън, въпреки че повечето са очаква-
ли кандидат да бъде Чамп Кларк.

Избирателното право е един от набо-
лелите проблеми, които Уилсън среща 
по време на президентството си. Пре-
ди да се обяви в подкрепа на правото 
на жените да гласуват, група активис-
тки, наричащи себе си „мълчаливите ча-
совои“, започват протести пред Белия 
дом, като носят надписи като „Господин 
президент, какво ще направите Вие, за 
да могат жените да гласуват?“. На местна 
почва опитите му за реформи често се 
сблъскват със силна опозиция, но често 
пъти и успяват.

Отношението на Уилсън към пробле-
мите на расата се смята за най-голямата 
слабост на неговото управление, мнози-
на го държат отговорен за започване-
то на „най-лошия период на расизъм в 
американската история“. Неговата ад-
министрация за първи път след започ-

налия от Ейбрахам Линкълн процес на 
десегрегация въвежда принципа на се-
грегацията, като изискването е при пос-
тъпването на работа, въз основа на фо-
тографската снимка, да се определя 
расата на кандидата за длъжността.

Книгата на Уилсън „История на амери-
канския народ“ е цитирана многократно 
в известния расистки филм „Раждането 
на нацията“, който прославя Ку-Клукс-
Клан като противовес на воденето от Ре-
публиканската партия Възстановяване.

Уилсън гледа филма на специална 
прожекция в Белия дом и режисьорът 
Дейвид Уорк Грифит съобщава на преса-
та, че президентът е възкликнал: „Това е 
все едно да пишеш историята със свет-
лина и единственото ми съжаление, че 
тя е ужасна истина.“ Изявлението е раз-
пространено бързо и бързо предизвик-
ва противоречия. В последващата ко-
респонденция с Грифит президентът 
ентусиазирано обсъжда създаването на 
филма, без никога да поставя под съм-
нение точността на цитата.

С малка преднина

Уилсън взема 
втори мандат

през 1916 г. Той прекарва периода от 
1913 до началото на 1917 г. в опити да 
избегне прякото участие на САЩ във 
войната в Европа. 

Външната политика на Уилсън се 
сблъсква с най-големите предизвика-
телства от времето на Линкълн насам. 

Той е за отстояване на традиционния 
американски неутралитет спрямо кон-
фликтите в Европа.

Въпреки растящия натиск върху Аме-
рика да влезе във войната, Уилсън ус-
пява в периода от 1914 до началото на 
1917 г. да запази относително неутрал-
на позиция относно войната в Европа. 
Той предлага да бъде посредник меж-
ду воюващите, но Антантата не приема 
това, защото за нея не е толкова важно 
да се постигне мир и общоприемли-
во урегулиране на конфликта, а работи 
да включи САЩ на своя страна и с тях-
на помощ да внесе обрат и да спечели 
войната. Централните сили също леко-
мислено подценяват предложението на 
единствената неутрална Велика страна.

Когато Германия възстановява про-
изводството на подводници, атакуващи 
англо-американските конвои в Атланти-
ка, и прави опит да привлече Мексико 
на своя страна във войната, Уилсън не 
удържа натиска на Конгреса и вкарва 
САЩ в световната война като „асоции-
ран воюващ“ с декларацията от 6 април 
1917 г. за обявяване война на Германия, 
а на 7 декември – и на Австро-Унгария.

На 8 януари 1918 г. той произнася 
прочутата си реч за „четиринадесетте 
точки“, предлага създаването на Обще-
ството на народите, организация, коя-
то ще се стреми да помага за запазване 
на териториалната цялост и политиче-
ската независимост на големите и мал-
ки нации.

Речта на Уилсън е също така реакция 
на Декрета за мир на Ленин от ноември 
1917-а, издаден веднага след Октом-
врийската революция, който предлага

незабавно излизане 
на Русия

от войната и призовава за справедлив и 
демократичен мир, който да не е съпро-
воден с анексия на територии и води до 
сключването на Брест-Литовски мирен 
договор на 3 март 1918 г.

Американският лидер се надява, че 
предложените „Четиринадесет точки“ 
означават край на войната и постигане 
на справедлив мир. Той отплува за Вер-
сай на 4 декември 1918 г., за да участва 
в Парижката мирна конференция. Това 
го прави и първият американски прези-
дент, посетил Европа по време на ман-
дата си. В Париж той работи неуморно 
за представяне на своя план. В опита 
си да спечели на своя страна Франция, 
Уилсън предлага създаването на Обще-
ството да се включи в текста на Версай-
ския договор, но разумната политиче-
ска програма среща късогледия отпор 
на победилите във войната европейски 
империалистически сили и по-голямата 
част от другите четиринадесет точки от-
падат.

Въпреки този неуспех, спасяването 
на България от разпокъсване е успеш-
но. Днес пловдивска улица носи името 
на американския президент, а негов па-
метник е издигнат в Свети Влас.

 „Голямата четворка“ на Парижката мирна конференция през 1919 г. 

Сн.: Уикипедия
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Е
дна или две маски да носим, 
какъв клас да са те, от плат или 
само медицински – дебатът за 
маските отново се нагорещява, 
но този път в друга посока.

Експерти, призоваващи за широко из-
ползване на по-защитни маски, казват, 
че спорът всъщност се свежда до това 
чия наука е „достатъчно добра“, за да 
подкрепи техните препоръки за поли-
тики, пише онлайн изданието Politico.eu.

Този спор по отношение на доказател-
ствата за ползите или вредите от мас-
ките - заедно със загрижеността за раз-
ходите, доставките и достъпността на 
по-защитни покрития, възпрепятства 
повечето страни да подобрят препоръ-
ките си.

Дебатът за маските е нагорещен и 
скокообразен. През март 2020 г. линия-
та на Световната здравна организация 
(СЗО) беше, че маските не са необходи-
ми за здрави хора. След това, през ап-
рил, организацията значително смекчи 
позицията си и последва задължително 
въвеждане на маски. Европейските пра-
вителства дори разпространяваха ръко-
водства

как да се изработят 
маски от плат

Оттогава, освен периодичните протести 
срещу ограниченията заради коронави-
руса, дебатът за маските поне в Европа 
замря за разлика от САЩ. Тъй като обаче 
все повече инфекциозни вирусни вари-
анти започнаха да се разпространяват в 
цяла Европа, някои страни, включител-
но Германия, Австрия и Франция, затег-
наха правилата, като в някои случаи на-
правиха маските FFP2 (често известни 
като N95 в САЩ и KN95 в Азия) задължи-

телни на обществени места.
Германската провинция Бавария на-

ложи защитни маски FFP2 през януари, 
което бързо бе последвано от задълже-
ние в цялата страна да се носи медицин-
ска маска в магазините или в общест-
вения транспорт. На 25 януари Австрия 
въведе изискване маски FFP2 да се но-
сят на обществени места. Междувре-
менно Франция препоръчва да не се но-
сят домашни маски, които не отговарят 

на определени стандарти.
„Докато маските от плат или сините и 

белите хирургически маски спират да 
издишвате инфекциозен вирус върху 
други хора, FFP2 маските също са пред-
назначени да предпазват потребителя 
от вдишването на инфекциозен вирус, 
отделен в аерозоли от заразени лица“, 
обяснява Лорънс Йънг, професор по мо-
лекулярна онкология в Медицинското 
училище в Уоруик.

Много други европейски държави 
обаче, както и СЗО, се придържат към 
настоящите си съвети. Мария Ван Кер-
хов, технически ръководител на СЗО за 
COVID-19, казва, че все още няма дока-
зателства за промяна в начина на преда-
ване. Тя подчертава, че СЗО не планира 
да променя своите съвети. „Ограниче-
ните и непоследователни научни дока-
зателства“ за маските в общността са ос-
нование да не се препоръчват маски от 
по-висок клас, казва тя.

Добра наука, лоша наука
Дебатът е всъщност за това какво точ-

но казва науката, казва Томас Чипионка, 
ръководител на Института за усъвър-
шенствани изследвания на здравна-
та икономика и здравна политика в Ав-
стрия.

Много изследователи смятат, че един-
ственият вид доказателства, които са 
достатъчно добри, е „златният стандарт“ 
на контролираните проучвания, а всич-
ко останало трябва да се избягва при 
систематични прегледи. „Ако имате та-
кова разбиране за доказателствена ме-
дицина и кажете, че няма доказателства 
за ефективността на маските, [заключе-
нието е] не препоръчвайте маски“, каз-
ва той.

Уловката: клиничните изпитвания за 
носене на маски не са възможни по вре-
ме на пандемия. Не би било етично да 
бъде накарана една група хора да носи 
маски, а друга – да не носи, ако има дори 
минимално съмнение, че това ще увели-
чи предаването на потенциално смърто-

Маските: Сблъсъкът 
отново се нагорещява

XДве маски или една, но с по-голяма защита? 
Експертите отново спорят, но с друг акцент

Скъпо решение
Другата загадка за политиците е не-

достигът. В началото на пандемията 
маските бяха в недостиг - нещо, което 
усложни натиска за официални пре-
поръки в началото, тъй като много 
експерти се опасяваха, че задълже-
нието ще влоши ситуацията и ще е не-
възможно да бъде изпълнено.

Въпреки че проблемите с достав-
ките са решени вече, те могат да се 
превърнат в проблем отново, ако ми-
лиони хора трябва да закупят нови 
маски от по-висок клас за една нощ.

Другата основна пречка за широко-
то използване на маски FFP2 е тяхна-
та цена. Например, пет опаковки мас-
ки FFP2 в британската аптечна верига 
Boots струват 9,99 британски лири, 
докато пет опаковки хирургически 
маски струват 4,50 британски лири. 
Тези маски не се перат и ползват мно-
гократно, не могат да се ползват и 
повторно (въпреки че някои твър-
дят, че FFP2 могат да бъдат използва-
ни повторно). За сравнение, пакет от 
две перящи се маски за многократна 
употреба от същата аптека струва 10 

паунда.
В много части на света е достатъч-

но трудно да се въвежда задълже-
ние дори за носене на маски от плат, 
да не говорим за по-скъпи маски от 
по-висок клас, казва Клаудия Паляри, 
директор по глобално здраве в Уни-
верситета в Единбург. „Ако СЗО пре-
поръча, че това е единственото нещо, 
което работи, то само богатите хора 
могат да си го позволят, а останалите 
ще трябва просто да се оправят“, по-
сочва тя.

Засега места като Бавария продъл-
жават да държат на FFP2 маските, въ-
преки че се появяват нови усложне-
ния. За любителите на брадите има 
загадка дали маските FFP2 са ефек-
тивни, тъй като окосмяването по ли-
цето възпрепятства плътното прилеп-
ване.

Има един момент от дебата обаче, 
за който всички участници са съглас-
ни - маските са само един от многото 
инструменти в арсенала, който може 
да помогне за предотвратяване пре-
даването на вируса.

И президентът Джо Байдън е с две маски.

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис също носи двойна маска. 

Сн.: The Hill
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носен вирус.
Вместо този вид контролирани проуч-

вания, някои политици разчитат на на-
блюдателни проучвания, базирани на 
лабораторни доказателства. Този под-
ход обаче не се харесва на групата уче-
ни, които възприемат контролираните 
проучвания като единствения еталон на 
добрата наука, казва Джулиан Танг, кон-
султант вирусолог от Кралската лече-
бница в Лестър и почетен доцент в кате-
драта „Дихателни науки“ в Университета 
в Лестър.

„Те не вярват, че лабораторните до-
казателства са наистина доказателства“, 
казва той.

Тези лабораторни проучвания показ-
ват потенциално драстично намалява-
не на частиците, които се вдишват, като 
ефективността се увеличава значително 
за по-висококачествените маски. Най-

малко защитават маските от плат, след-
ват хирургическите маски, FFP1, след 
това FFP2 и накрая FFP3.

Неотдавнашно лабораторно проучва-
не на Центровете за контрол и превен-
ция на заболяванията в САЩ установя-
ва, че

т.нар. двойно маскиране
чрез носене на кърпа върху хирургиче-
ска маска, също значително помага за 
намаляване на излагането на коронави-
рус.

Що се отнася до шепата рандомизира-
ни клинични проучвания, които същест-
вуват, констатациите са предимно неубе-
дителни през годините, посочва Танг.

Асоциацията на училищата за об-
ществено здраве в Европейския регион 
(ASPHER) е на друго мнение. Организа-
цията смята, че новите директиви за мас-
ките не се основават на доказателства, 
като посочва, че лабораторните проуч-
вания не са фокусирани специално вър-
ху риска от инфекция. Това прави „не-
възможно формулирането на безопасна 
идея отвъд това дали има печалби, или 
не в този последен предложен подход“.

Други, като например вирусологът 
Стивън Ван Гухт, призовават за по-широ-
ко разбиране на риска и защитата, вмес-
то фиксирането върху маските. Според 
него забраната на платнените маски или 
двойното маскиране не е отговор – мес-
тата, където хората носят маски, не са 
местата, където се случват инфекции, ко-
ментира той пред Politico.

По-скоро наистина е важно огранича-
ването на близък контакт и въвеждане-
то на физическа дистанция. „Трябва да се 
съсредоточим върху реалните рискове“, 
казва Ван Гухт.

Двойните маски в момента се рад-
ват както на овации, така и на поди-
гравки. Видно е, че в някои случаи 
тяхното носене наистина има и моден 
компонент: отдолу се поставя бяла ме-
дицинска маска, а отгоре платнена, в 
тон с останалото облекло. Но повече-
то специалисти подчертават и практи-
ческия им компонент: два слоя пред-
пазват по-добре от един. Когато става 
дума за обикновени, платнени маски, 
удвояването определено има смисъл. 
Повечето слоеве тъкан, положени 
върху устата и носа, улавят и повече 
капки и частици както в едната, така и 
в другата посока - просто структурата 
на тъканите прави мрежата по-гъста. 
Освен това, ако едната маска случай-
но се изхлузи донякъде, втората може 
да остане на място като защита на ус-
тата и носа.

Така стигаме и до един ключов въ-
прос: дали маската, или в този случай 
- маските - са правилно сложени, дали 
покриват изцяло носа и устата. Защо-
то често, особено при медицинските 
маски, между тях и кожата остават лу-
фтове, през които свободно проник-
ват въздушно-капкови облачета. За-
това при носенето на маски на първо 
място трябва да се внимава за тяхно-
то правилно полагане върху лицето и 
за уплътняване на евентуалните про-
цепи.

Тъкмо по тази причина експерти-
те все пак смятат за смислено да се 
носи една медицинска и една обикно-
вена, платнена маска – медицинската 
отдолу, защото нейното уплътняване 
по принцип е по-лошо, а платнената 
върху нея за запушване на пролуките. 
Колкото до носенето на две медицин-
ски маски една върху друга - в момен-
та то не се смята за необходимо.

И все пак лекарите и вирусолозите 
напомнят, че удвояването на маските 
може допълнително да затрудни ди-
шането и призовават хората да имат 
предвид този проблем и да не изпа-
дат в крайности.

Мода или по-добра защита

Денис Макданоу, министър на ветераните на САЩ, с 
двойна маска.

http://www.bulstate.com/
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Емоциите около успеха на Мария Бакалова са вече жанр 
в социалните мрежи - гордост от нашето момиче, успяло в 
чужбина, но и срам, че такива хора не успяват в собствена-
та си родина.

Да поговорим за успеха на Мария Бакалова.
Актрисата определено е талантлива, необикновено жиз-

нена, заредена с чаровна и малко налудна енергия. Знае и 
как да се представя в медиите. От няколкото й интервюта ос-
танах с приятното впечатление, че се пласира с чувство за 
хумор и самокритичност, подготвила е разкази и шеги. Оти-
вайки на кастинга, си мислела, че някой може да я отвлече, 
както ставало често в Източна Европа (смях). Майка й, казва, 
плакала, докато гледала филма, но понеже била садомазо-
хист, го гледала два пъти (пак смях).

Нали сме наясно, че една звезда трябва да изиграе не само 
ролята, но и публичния си образ, който да възприемаме като 
самата истина. Критиката отбеляза, че ролята - а и образът - 
крият опасност да я вкарат в нишата на шашавата девойка, 
която тя чудесно играе, но която може да я затвори завина-
ги в поддържащи роли. Но и така да стане, пак голям успех.

Малко двусмислен ми се вижда самият филм „Борат“ (1 и 
2), който обиграва - на границата на ориентализма, да не ка-
жем на расизма - клишета за постсъветския свят: диваците 
не знаят, че жени могат да карат коли и дори не различават 
роклите от опаковките им. Както и г-н Маринов преди нея, 
Бакалова проби с източноевропейския си акцент - един вид 
рускиня в широк смисъл, а руската другост, както знаем, е 
лайтмотив за Холивуд още от Студената война.

Но, пак в интервютата, Бакалова обръща предубеждени-
ята към страната си на смях. За американската публика тя 
идва от България, тоест - отникъде (както в „Крал Юбю“ на 
Алфред Жари: „действието се развива в Полша, сиреч никъ-
де“). Ами това е положението: никой нищо не знае за страна-
та й, а може би тъкмо затова са я взели. Но тъкмо това може 
да бъде и смешно. А не мъчително като в „Терминал“, къде-
то емигрантът Том Ханкс, уловен между границите на лети-
щето, говори на български. Наместо да се срамува, Бакало-
ва обръща тъмното балканско небитие на страната си във 
весел карнавал, който печели публиката. Новото поколение 
преминава границите по нов начин.

Интервюто с учителя й Иван Добчев предизвика яростни 
реакции - обвиняват го в завист, злоба, сексизъм, високоме-
рие. Но прозира и това: огорчението му от факта, че попу-
лярната култура тотално измести високото изкуство. „Борат“ 
наистина е бурлеска, но затова пък много по-гледана от фи-
лмите на Ларс фон Триер например. То и в България какво ли 
остана от високото изкуство на соца - спомняме си „Баш май-
сторът“, „Любимец 13“, въздигнахме естрадата като най-висш 
израз на художествената мисъл. Защо ли? Просто са попу-
лярни. Днес „количеството се е превърнало в качество“, как-
то пише Валтер Бенямин още преди 90 години - колкото по-
вече зрители, кликове, продажби, толкова по-стойностно се 
оказва едно произведение.

Това на Добчев не му харесва, не ми харесва и на мен, но 
можем ли да променим хода на историята? Днес хората по-
сягат към художественото произведение, за да се разсеят, да 
си починат, а не за да потънат в дълбините на собственото си 
аз. Тези дълбини днес май някъде са се загубили, а философ-
ските прения са се превърнали в тема за коктейлни разго-
вори. Да сте чували скоро термина „трагично“, „трагичен ге-
рой“? Смешното тържествува, а различните видове забави 
се подреждат по жанрове и се тагват с кодове, така че добре 
да се ориентираш за стоката, която поръчваш.

Но с цялата тази драма на един отиващ си свят Мария Ба-
калова няма нищо общо. Наместо да си изкарваме върху нея 
страданията, че културата не върви накъдето сме си мисли-
ли, нека й пожелаем тържествен щурм на червения килим.

ИВАЙЛО 
ДИЧЕВ

Мария Бакалова 
няма нищо общо  
с това

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

„Нека не правим евтин пиар 
от една детска смърт.“

Така шефката на парламента 
Цвета Караянчева отклони 

исканията на опозицията за 
изслушване на премиера за 

смъртта на детето, ударено 
от ток в София

„По-добре да се редят за ваксини, 
отколкото пред спешните кабинети.“

Здравният министър Костадин 
Ангелов коментира опашките от 

желаещи да се ваксинират българи 
в първите дни от възможността за 

масово имунизиране

„Ставам сутрин, поглеждам Джил и си казвам: „Къде 
сме, по дяволите?“

Така президентът Байдън се пошегува с новия си живот 
в интервю за CNN, повтаряйки твърдението на свои 

предшественици, че „животът в Белия дом е като в 
златна клетка“

„Толкова добре се прави, където трябва, го 
доправяме.“

Премиерът Бойко Борисов при инспекция 
на пречиствателна станция в Ямбол на 

фона на зачестилите критики към него, че 
инфраструктурните му проекти се рушат и 

имат нужда от нови ремонти

„Смеят се на джипката, но тя 
е символ на направеното.“

Депутатът от ГЕРБ 
Георги Марков коментира 

редовните обиколки 
на Борисов из България 

зад волана на джипа му, 
придружен от министри

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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 в цифри

148 морски костенурки са за-
несли жителите на Тексас 
в конгресен център в ку-
рорт Саут Падре в опит да 
ги спасят от студа. Заради 
необичайните минусови тем-
ператури животните са из-
лезли от океана, а хората са 
без отопление в домовете си 
заради авариите. От управа-
та на центъра се надяват да 
успеят да спасят по-голямата 
част от костенурките.

години от смъртта на Васил Левски 
отбеляза България на 19 февруари. 
Смъртната му присъда е издадена на 
14-и и е потвърдена на 21 януари 1873 
г. Апостолът увисва на бесилото на 18 
февруари 1873 г., но традиционно датата 
се отбелязва на 19 февруари. Заради пан-
демията официални тържества в Бълга-
рия нямаше, но стотици почетоха Апосто-
ла пред паметниците в страната.

е сумата, която 
успя да събере 
личната колек-

ция от твор-
би на Кристо и 

съпругата му 
Жан-Клод на търг 

на „Сотбис“ – Па-
риж. Това се оказа 
три пъти повече от 

предварителните 
очаквания и всяко 
едно от предложе-

ните 28 произве-
дения си намери 

купувач. В колекци-
ята бяха включени 

както произведе-
ния на двамата, така 

и събирани от тях 
предмети на изку-

ството.

на седмица предлага „Манчестър 
Сити“ за капитана на „Барселона“ 

Лионел Меси. Офертата на отбора 
е почти 500 милиона евро за петсе-

зонен договор - 2+1 г. в „Манчестър“, 
плюс още 2 сезона в „Ню Йорк Сити“ от 

щатската футболна лига. Меси вече има 
право да преговаря с други отбори, тъй 

като договорът му с Барса изтича на 30 юни 
тази година.

3500

$9.8 млн. 

€1 155 000 
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З
имата е един от най-красивите 
сезони - бял пухкав сняг, игра 
със снежни топки, коледни 
празници, чаша червено вино 
пред камината. Но в тази зим-

на приказка нашата кожа страда най-
много.

Безспорно през най-агресивния към 
кожата сезон студът дехидратира и 
стресира кожата, въздухът е по-мръсен 
и запушва порите, организмът ни започ-
ва да работи по-тромаво и на кожата за-
почват да й липсват ценни вещества, а 
противно на очакванията ни, че в мрач-
ното време сме защитени, вредните UV 
лъчи продължават да нанасят щети. Как 
да се справим с всичко това – вижте:

Свежият студен въздух е идеално то-
низиращо средство, което повишава то-
нуса на кожата и свива порите. Освен 
това той прави вълшебства за тъмни-
те кръгове и отоците под очите. За тази 
цел на всеки час проветрявайте поме-
щението, където работите, а преди ля-
гане оставете прозореца отворен поне 
за 20 мин.

В студените месеци кожата се изсуша-
ва прекалено и могат да се образуват 
неприятни бръчки. За да избегнете тези 
последици, е важно

да хидратирате 
редовно кожата

А най-лесният начин да го правите е 
чрез лесни и бързи за приготвяне до-

машни маски.
Използвайте меда - 

просто го нанесете 
върху кожата си като 
маска. Той ще отпу-
ши порите ви, а съ-
щевременно ще се 
погрижи и за су-
хите участъци. Из-
мийте лицето си 
и оставете кожата 
си леко влажна. На-
несете тънък слой от 
меда с кръгови движе-
ния, след което оставете да 
подейства 30 мин. Изплакнете с 
топла вода.

За подхранваща маска ще ви трябват 
1 жълтък, ½ с.л мед и 1 с.л сурови ове-
сени ядки. След като смесите съставки-

те, внимателно нанесете на 
лицето си и постойте така 

не повече от 20 мин. 
Измийте лицето си с 

хладка вода.
Медът е безпо-

щаден и към акне-
то заради силното 
си антибактериал-
но действие, освен 

това съдържа много 
антиоксиданти и

предпазва 
кожата 

от стареене
Един от най-популярните у нас плодо-

ве – ябълката, представлява ценен вита-
минно-минерален комплекс. За тонизи-
ране на кожата настържете една ябълка 

на ренде и добавете към получената ка-
шица 1 с.л. овесени ядки, 1 ч.л. мед и 2 
ч.л. вода - дестилирана или преварена. 
Разбъркайте добре и нанесете на лице-
то и шията. Оставете да подейства 10-15 
мин, след което измийте първо с топла, 
а след това и с хладка вода.

За подхранване спокойно можете 
да използвате и моркови. За следва-
щата маска са ви нужни 1–2 моркова, 1 
ч.л зехтин и жълтък. Първо настърже-
те моркова на ситно ренде, а след това 
добавете останалите съставки. Нанесете 
на лицето и измийте с топла вода 30 мин. 
по-късно.

Маската с лайка 
и прясно мляко

е изключително подходяща за хора с 
чувствителна кожа. Сложете две супени 
лъжици от билката в подходящ съд и ги 
залейте с чаша горещо мляко. След това 
оставете сместа да постои половин час и 
нанесете билката по лицето си. След 20 
мин. избършете или изплакнете лицето.

Тази домашно приготвена маска с ба-
нан помага за дълбоко овлажняване на 
кожата на лицето. Така тя ще стане по-
мека, гладка и свежа. Необходими са ви 
1 банан, ¼ чаша кисело мляко и 2 с.л. 
мед. Намачкайте банана добре, смесете 
го с млякото, прибавете меда и разбър-
кайте много добре, докато се получи 
мека каша. Нанесете върху добре по-
чистена кожа и оставете да подейства за 
около 30 мин. Изплакнете с топла вода.

Ето още една хидратираща маска с 
яйце. Смесете 3 с.л. зехтин с 1 с.л. ябъл-
ков оцет. Разбийте белтъка на яйцето ху-
баво и го добавете към сместа. Нанесете 
на лицето и изчакайте 30 мин. Изплак-
нете с топла вода. Яйцето съдържа мно-
го мазнини, които ще направят кожата 
ви мека и гладка. Зехтинът ще я овлаж-
ни по естествен път, а оцетът ще я стег-
не, сякаш сте си направили бърз фейс-
лифтинг.

Крисиви и в 
студа: Няколко 
трика за сияйна 
кожа на лицето

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Медът е безпощаден към бръчките заради 
силното си антибактериално действие

https://cabinetleader.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

Дънките са нашето ежедневно 
спасение, когато не знаем как-
во да облечем. Вероятно няма 
момичета и жени, които не ще 
имат на свое разположение в 

гардероба модерни и стилни дънки. В 
наши дни стиловете дънки позволяват 
на всяка жена да избере един идеален 
модел, подходящ за фигурата й, начина 
й на живот, стил и положение.

Дънки се харесват заради тяхната уни-
версалност и практичност, както и за-
ради възможността за създаване на ин-
тересни и напълно различни образи. В 
зависимост от модела, в дънки можете 
да отидете на среща, на работа или да се 
появите на светско събитие.

За да изглеждате модерни и стилни 

през зимата в дънки, на първо място 
трябва да се мисли за горната част на об-
леклото. Якета, палта, къси палта, шлифе-
ри спокойно може да се съчетаят с раз-
лични модели дънки. Ако искате да сте 
модерни с дънки тази зима, плюшеното 
късо палто е по-добре

да се носи с бели модели
Този образ с дънки изглежда много до-

бре и не е скучен.
Универсалността на моделите ви поз-

волява да обуете почти всяка обувка под 
тях. Само вашият стил на облекло и на-
вици ще определят избора ви.

Започнете със скини джинсите си или 
пък с леджингс и ги миксирайте с рокля 
със средна дължина. Направете краката 
си още по-дълги, като завършите общата 
визия с високи токчета.

Изрязаните дънки вървят най-добре 
с по-къси рокли. Придържайте се към 
мини дължините, за да имат хората по-
глед върху целия аутфит и да могат да 
оценят добрия ви вкус за сдвояване на 
тези два сегмента.

За да добавите секси излъчване, зало-
жете на дълга рокля с висока цепка.

Колкото по-дълга е роклята
толкова по-висока трябва да е цепка-

та. По този начин се дава възможността 
отдолу да се покажат по-ясно краката.

Преди няколко години може да се е 

смятало за проява на лош вкус да ком-
бинирате дънки с дънкова риза, но мод-
ните тенденции се менят всеки ден. Днес 
една от най-предпочитаните тенденции 
е именно деним от глава до пети. Както 
винаги, си има и правила. Много важно е 
да подберете деним с различни оттенъ-
ци - ако дънковата риза е светла, заложе-
те на по-тъмни дънки.

Когато казваме с „ниска талия“, нямаме 
в предвид дънките с най-ниска талия, за 
които ви е необходимо специално бельо. 
Тук говорим за дълбочина на талията 
точно над бедрената кост. Такава крой-
ка дънки е просто тотален хит. Кройка-
та прекрасно прилепва към бедрата ви, 
а и е супер модерна. Независимо какво 
правите, този тип дънки са перфектни за 
носене през целия ден. Наистина са ком-
фортни, удобни и супер актуални.

Разгледайте галерията и си изберете 
любим аутфит.

Панталони и риза 
в деним - вечно 
актуалната мода

Дънките през 
зимата: Стилни, 
елегантни и секси
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С
ветовната пандемия, изоли-
рала от света райони, кои-
то допреди месеци са били с 
перфектните локации във все-
лената, принуди много соб-

ственици на луксозни имоти да ги про-
дават на ниски цени. Такъв е случаят и 
с имение в Бевърли Хилс, което първо-
начално било обявено за продажба на 
цена от 100 млн. долара, но след три го-
дини неуспешни опити да бъде продаде-
но, сега намери собственик наполовина 
на тази цена.

Къщата с площ от 1900 кв. м, нарече-
на „Опус“ в бляскава маркетингова кам-
пания, беше продадена тази седмица за 
48,4 млн. долара, включително мебелите, 
съобщава Multiple Listings Service, цити-
рана от Bloomberg. Това е поредният лук-
созен имот в Лос Анджелис, който нами-
ра собственик с голяма отстъпка насред 
пандемията, която остави района под 
частична блокада месеци наред и спря 
чуждестранните купувачи и инвестито-
рите извън щата.

Пазарът е особено труден за т.нар. спе-
кулативни къщи, построени от предпри-
емачи

с очаквания 
за солена цена

която често се оказва нереалистична.
„На първо място имението никога не 

е струвало толкова пари. Луксозните 
имоти се продават, но не и на цени, кои-
то нямат връзка с пазара“, казва Джона-
тан Милър, президент на компанията 
за оценки на недвижимите имоти Miller 
Samuel, имайки предвид първоначална-
та цена на „Опус“ от 100 млн. долара.

Спекулативните имоти с космиче-
ски офертни цени са откъснати дори от 
луксозния пазар, където наддаването е 
ограничено, имотите получават много-
бройни оферти, престоят им на пазара 
намалява, а други индикатори сочат не-
достиг на предлагането, казва Милър.

Търсенето на луксозни имоти нараства 
в САЩ, особено в Лос Анджелис, Южна 
Флорида, Хемптънс и Гринуич, щата Къ-
нектикът, отбелязва той. Но спекулатив-
ните къщи на цена над 100 млн. долара 
обикновено се продават наполовина на 
офертната им цена, ако изобщо се про-

дават.
„Има голямо разминаване между це-

ната, на която собствениците искат да 
продадат, и цената, която купувачите са 
готови да платят“, отбелязва Маурисио 
Умански, главен изпълнителен директор 
на компанията Agency, имайки предвид 
предприемачите, специализирани в ул-
тралуксозни жилища.

Дори продавачите на неспекулатив-
ни жилища трябва да снижат очаквания-
та си за цената. Преди да отиде в затвора 
заради участието си в колежански скан-
дал през 2019 г., актрисата Лори Лафлин 
продаде имението си в Бел Еър за 18,75 
млн. долара, почти 50% по-малко спря-
мо първоначалната цена на къщата от 35 

млн. долара. Елън ДеДженерис и Порша 
де Роси поискаха

40 млн. долара за дома си 
в Монтесито

който беше продаден за 33,3 млн. дола-
ра.

Съоснователят на Uber Technologies 
Травис Каланик купи имота си в Бел Еър 
тази година за 43 млн. долара, с 42% от-
стъпка спрямо първоначалната цена.

А спекулативните имения в Лос Андже-
лис не успяваха да получат космическите 
си цени още преди пандемията. Простор-
на къща, построена от магната Брус Ма-
ковски, беше продадена миналата годи-
на за 94 млн. долара, с 62% отстъпка от 

офертната цена за 250 млн. долара.
Имението „Опус“, което разполага със 

седем спални и 11 бани, е построено от 
бившия филмов продуцент Найл Ниами, 
който сега е строителен предприемач и 
е известен с амбициозните си проекти с 
главозамайващи цени.

Първоначално той излезе на пазара с 
пиар кампания, включваща хиперсексу-
ално видео с оскъдно облечени жени в 
различни части на къщата, включително 
кадър с четири жени, намазани със зла-
тиста боя, които позират около златисто 
Lamborghini.

След появата на видеото преди повече 
от три години цената на къщата беше на-
малявана няколко пъти, като за последен 
път беше сведена до 59,95 млн. долара. 
Купувачът е Бин Фън Чън, местен инвес-
титор в недвижими имоти, сочат публи-

кувани документи.
В момента Ниами завършва The One, 

най-голямата и най-скъпа частна рези-
денция в Америка, която беше обявена 
за продажба

на цена от 
500 млн. долара

и включва нощен клуб, четири плувни 
басейна, боулинг зала и 360-градусови 
гледки към Лос Анджелис. Предприема-
чът строи имота повече от седем години, 
а предложената цена не е помръднала.

„Когато имате нещо рядко като Мона 
Лиза, можете да поръчате каквото си ис-
кате за него“, каза Ниами в интервю за 
Bloomberg през януари и допълни, че 
сделките за деветцифрени суми през по-
следно време в Лос Анджелис и други 
градове са доказателство, че ценовата му 
стратегия не е свързана само с вдигане-
то на медиен шум. „Имаме списък с много 
реални, проверими купувачи, които ско-
ро ще привлечем“, допълни той.

Купувачите правели разумни оферти 
за проектите на Ниами, докато той на-
стоявал за повече, казва Умански, чиято 
компания за недвижими имоти в Бевър-
ли Хилс е специализирана в луксозните 
имоти.

„Той просто няма да послуша пазара. 
Ако просто продаваше и не се опитваше 
да постигне голям удар с всяка сделка, 
щеше да е велик“, допълва Умански.

Да продадеш имота си с 
отстъпка от... $52 млн.
XПандемията стана причина в райони като LA да се продава с голяма отстъпка

Снимки: Los Angeles Times
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27 
милиона души в Аме-
рика имат собствени 
компании. Това са 
16 на сто от всички 
хора, които живеят 

в страната, сочи проучване от 2019 го-
дина. Според друго изследване 49% от 
милениалите в САЩ планират да започ-
нат свой бизнес в следващите 3 години. 
Американската мечта е родила не един 
милиардер, започнал със своя малка 
фирма. Данните за най-богатите хора 
показват, че 62% от тях са натрупали па-
рите си сами.

Предприемачи като Бил Гейтс и Уорън 
Бъфет са стартирали своите първи ком-
пании още в университета, а Forbes по-
сочва, че 85% от най-богатите са запо-
чнали своя бизнес, преди да навършат 
40-годишна възраст, пише Pro£t.bg.

Ето и кои са 12-те най-влиятелни 
предприемачи в Америка и какво при-
съствие имат те в социалните мрежи:

Джеф 
Безос

Неговото нетно състояние е 191 млрд. 
долара и е следван от 1.8 млн. души в 
Twitter. Основателят на Amazon, кой-
то днес е най-богатият човек не само в 
Америка, но и в целия свят, заема челно-
то място в подреждането. Той е обявен 
за бизнесмен на годината през 2012 г., а 
през 2018 г. получава награда и за Биз-
нес иновации и социална отговорност 
от Axel Springer.

Днес работи най-вече по своята кос-
мическа компания Blue Origin, както и 
по убеждаването на все повече големи 
компании да намалят своите въглерод-
ни емисии, с което да се борим против 
климатичните промени в световен ма-
щаб.

Илон 
Мъск

Нетното състояние на Илон Мъст е 
190 млрд. долара. Той също е популярен 
в социалните мрежи, следван е от 44.1 
млн. души в Twitter. Мъск е основател 
на PayPal, Space X, както и главен изпъл-
нителен директор на Tesla. Днес това е 
най-скъпата автомобилна марка в света, 
като пазарната й оценка надхвърля 800 
млрд. долара.

Казва, че работи по около 12-16 часа 
дневно, позволява си да спи по 6 часа 
на нощ, за да има време да работи и по 
компанията си за космически пътувания 
и изследвания SpaceX, както и по Boring 
Company, която наскоро обяви желание 
да копае тунел във Флорида, чрез кой-
то да разреши проблема със задръства-
нията.

Бил 
Гейтс

Нетното му състояние е 131 млрд. 
долара, следван е от 53.3 млн. души в 
Twitter и 36 млн. във Facebook. Съос-
новател е на Microsoft заедно със своя 
приятел Пол Алън. Гейтс напусна ръ-
ководната си позиция в софтуерната 
компания, за да може да се съсредото-
чи върху борбата срещу климатичните 
промени и пандемията от COVID-19.

Той, заедно с Уорън Бъфет, стартира 
инициативата, която убеждава милиар-
дерите по света да дарят поне полови-
ната от своето състояние.

Марк 
Зукърбърг

Нетното му състояние е 94.4 млрд. до-
лара, следван е от 116 млн. души във 
Facebook. През 2004 г. от общежитие-

то си в Харвард той създава социалната 
мрежа Facebook, която по-късно купува 
Instagram и WhatsApp.

През 2010 г. е обявен за човек на годи-
ната от сп. Times, а три години по-късно 
е провъзгласен и за главен изпълните-
лен директор на 2013 г. Той, както и съ-
пругата му Присила Чан, планират да да-
рят 99% от богатството си за различни 
благотворителни цели.

Майкъл 
Блумбърг

Богатството му се равнява на 54.9 
млрд. долара, а в Twitter e следван от 2.7 
млн.

Бившият кмет на Ню Йорк е съоснова-
тел на финансовото издание Bloomberg. 
През 2007 и 2008 г. Блумбърг беше кла-
сиран на 39-а позиция от сп. Times сред 
най-влиятелните хора в света. Пpeз 2014 
г. e oбявeн зa пoчeтeн pицap-кoмaндиp 
нa Opдeнa нa Бpитaнcкaтa импepия.

Рупърт 
Мърдок

Състоянието му е 20.6 млрд. долара, 
следван е от 694 хил. души в Twitter.

Роденият през 1931 г. Мърдок е ос-

новател на медийната компания News 
Corp. Той също така създава Fox и купу-
ва редица списания и вестници както в 
САЩ, така и в Азия.

Брайън 
Чески

Нетното му богатство е 14 млрд. дола-
ра, следван е от 350 хил. души в Twitter. 
Чески е главен изпълнителен директор 
и съосновател на компанията за кратко-
срочни наеми Airbnb. Той беше обявен 
за един от най-влиятелните хора в кла-
сацията на сп. Times за 2015 г., както и за 
най-богатите предприемачи под 40-го-
дишна възраст на сп. Forbes.

Днес Airbnb се ползва от повече от 
500 млн. души по цял свят.

Джак 
Дорси

Неговото богатство се изчислява на 
11.6 млрд. долара, а последователите му 
в Twitter са 5.1 млн. души.

Дорси е един от съоснователите на 
Twitter, като до 2008 г. дори е главен из-
пълнителен директор на компанията. 
През 2010 г. той основава компанията за 
мобилни разплащания Square, а днес е 

един от най-големите привърженици на 
биткойна.

Питър 
Тийл

Нетното му богатство е 6.7 млрд. дола-
ра, следван е от 252 хил. души в Twitter. 
Тийл е съосновател на PayPal заедно с 
Илон Мъск, както и на софтуерната ком-
пания Palantir Technologies. Той обаче 
прави своя удар с Facebook, след като е 
един от ранните инвеститори в компа-
нията. Тийл е собственик и на компания-
та за рисков капитал Founders Fund.

Марк 
Кюбан

Състоянието му е 4.2 млрд. долара, има 
8 млн. последователи в Twitter и 1 млн. 
във Facebook Той продава своята ком-
пания MicroSolutions на CompuServe за 
6 млн. долара през 1981 г., а девет годи-
ни по-късно прави своя голям удар, тъй 
като продава Broadcast.com на Yahoo за 
5.7 млрд. долара. Днес Кюбан е инвести-
тор, участник в предаването Shark Tank по 
CNBC и собственик на тима от НБА „Далас 
Маверикс“, в който играе една от най-го-
лемите звезди в лигата Лука Дончич.

Топ 10: Най-богатите 
хора в Америка
XКак милиардерите на САЩ натрупаха богатството си
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С
мъртоносната болест прис-
тига в Ню Йорк с… автобуса. 
През март 1947 година един 
бизнесмен, който пътува от 
Мексико Сити за Мейн, пра-

ви междинна спирка в Ню Йорк. Той не 
се чувства добре, но въпреки това тръг-
ва да разглежда забележителностите на 
града. И в един миг рухва на земята, раз-
казва „Дойче веле“. Десет дни по-късно 
умира в една нюйоркска болница. В на-
чалото на април лекарите установяват, 
че е умрял от а.

Тогавашният нюйоркски комисар по 
здравеопазването Израел Уайнстийн не 
се колебае дълго. Още повече, че в Ню 
Йорк вече са регистрирани и други слу-
чаи на едра шарка. Уайнстийн решава да 
ваксинира цялото население на града, 
разказва Чарлс ДиМаджо, професор по 
обществено здравеопазване в Нюйорк-
ския университет.

Едрата шарка се нарежда сред най-
тежките инфекциозни заболявания на 
света. Два от всеки десет случая завърш-

ват със смърт, болните са заплашени и 
от ослепяване, парализа или мозъчни 
увреждания. Само през 20 век от едра 
шарка са

починали близо 
400 млн. души

През 1947 година повечето нюйорк-
чани всъщност вече са ваксинирани 
срещу едрата шарка. Но избухналата 
епидемия показва, че броят им е недос-
татъчен. От цялата страна към Ню Йорк 
започват да се стичат пратки с ваксина. 
Фармацевтичните фабрики пускат кон-
вейерите си на бързи обороти. Децата 
се ваксинират в училище, за възрастни-
те са открити импровизирани имуниза-
ционни пунктове из целия град, включи-
телно и в полицейски участъци.

Всеки гражданин на Ню Йорк има пра-
во на безплатна ваксинация. По време 
на посещението си в Ню Йорк дори пре-
зидентът Хари Труман демонстративно 
запретва ръкав за пред медиите. Из це-
лия град плакати призовават граждани-
те да се ваксинират, за да бъдат сигурно 

предпазени от болестта.
И хората се отзовават. За по-малко от 

месец се ваксинират 6,35 милиона души. 
А в началото на май Израел Уайнстийн 
вече със задоволство може да оповести, 
че опасността е отминала.

Днес е съвсем различно
Имунизационната кампания в Ню 

Йорк през 1947 година е последната го-
ляма акция срещу едрата шарка в САЩ. 
Фактът, че след това никога повече не 
се налага провеждането на такава кам-
пания, показва, че масовата имунизация 
в Ню Йорк е била много успешна, казва 
професор ДиМаджо. Специалистът по 
обществено здравеопазване изпитва го-
лям респект към решителността на тога-
вашните здравни власти: „Тогава много 
добре се справяхме с масовите имуни-
зации. Бяхме в състояние да организи-
раме такива здравни кампании, а хора-
та гледаха с добро око на тези програми. 
Днес е друго. Здравеопазването се при-
ватизира все повече и повече“, казва Ди-
Маджо.

Той вижда и дефекти в обществено-
то здравеопазване: в редица здравни 
служби има остър недостиг на персо-
нал. Днес плащаме солената цена за тези 
икономии. За да организират масово-
то ваксиниране, градските и общински 
власти в САЩ са принудени да търсят 
помощ от частни клиники и от големи-
те аптечни вериги, които обаче също 
нямат ресурс да се справят със сложна-
та организация. Към това се прибавят и 
подозренията относно ваксините, които 
се ширят сред населението. Според раз-
лични допитвания, около 40% от граж-
даните на САЩ не искат да се ваксини-
рат. Независимо от това обаче главният 
проблем си остава ерозията на система-
та за обществено здравеопазване, казва 
професор ДиМаджио.

„То е като на война. През 1947 годи-
на разполагахме с цяла армия от хора, 
която веднага излезе на бойното поле. 
Днес обаче тепърва трябва да изграж-
даме подобна армия - доколкото изоб-
що това е възможно в условията на ко-
ронавируса.“

1947 г.: Смъртта пристига  
в Ню Йорк с... автобус
XКак масовата имунизация спасява мегаполиса от една от най-големите зарази

Сн.: „Дойче веле“, Tap Foto

Снимкa: The New York Times

https://www.russianschool.com/
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично 
   пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата, 
трябва да се обадите на 

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт  в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте  онлайн или да ни се обадите на телефон.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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- Господин президент, може ли да се 
преместите малко по-наляво, че нещо не 
ви виждам!

- А не искате ли да ви дам бинокъл?
- А не, няма нужда - аз съм с оптика...

  
Блондинка излиза на среща с ново га-

дже. Сядат в една градинка и момчето 
вади кутия цигари, подава ги към нея и 
пита:

- Цигара?
Блондинката:
- Знам, че е цигара...

  
Две блондинки разглеждат снимки. 

Едната:
- А това е дядо ми на 11 години.
- Я! Не знаех, че човек може да стане 

дядо на 11 години!

  
Недоволна пациентка пита доктора:
- Какво е това лечение, докторе!
- Какво му има, топла вана и аспирин...
- Аспиринът хубаво, ама ваната след 

първите десет литра почва да ми прило-
шава!

  
При доктора идва пациент. Носът му е 

разбит, а под окото има огромна синина.
Докторът, иронично:
- Вие май сте любител на алкохола?
Пациентът, твърдо:
- Обиждате ме, докторе! Аз съм профе-

сионалист!

  
Човек отива при лекаря:
- Докторе, задушавам се, не мога да ди-

шам!
- Пушите ли?
- Пуша, но не помага!

  
Лекарят пита един пациент как се чув-

ства след операцията.
- Като че са ме ударили с нещо тежко по 

главата.
- Съжалявам, точно за вас упойката 

свърши.

  
Преди избори:
- Сигурен съм, че трезвомислещите из-

биратели ще гласуват за нас!
- Не е достатъчно. Трябва ни мнозин-

ство.

  
Разговарят две приятелки:
- Съпругът ми пали цигара след всеки 

хубав обяд.
- Не се притеснявай. Една цигара в го-

дината няма да му навреди.

  
Блондинка влиза в магазин и вижда не-

познат предмет.
- Какво е това?
- Термос.
- За какво се използва?
- Ами ако сложите в него нещо топло, то 

стои топло, ако сложите студено - остава 
студено.

На другия ден блондинката гордо по-
казва термоса на колегите си в работата:

- Вижте каква полезна вещ! Сложиш в 
него нещо топло - стои си топло; сложиш 
студено - запазва се студено.

- А ти какво си сложила в него?
- Две кафета и един сладолед.

  
Жена се забавлява с войник. Пристига 

съпругът. Войникът се скрива на балкона.
Стои там час-два, става му студено, и 

както е по униформа, влиза обратно в
стаята. Съпругът крясва:
- Какво правите тук?!
- Моля, запазете спокойствие. Имаше 

учение и аз скочих с парашут, но понеже 
нямам опит, паднах на вашия балкон.

Жената се преструва на изненадана:
- Но как така?!
- Успокой се, мила! - казва съпругът - 

вчера у Петрови трима геолози търсеха 
нефт в банята...

  
След поредната беля Иванчо е изпра-

тен при директора. Директорът, на който 
вече му писнало от Иванчо, му казва:

- Утре доведи майка си, за да говоря с 
нея.

- Няма да е възможно - казал Иванчо.
- Защо - попитал учудено директорът.
- Ами, блъсна я валяк - отвърнал Иван-

чо.
- Тогава доведи баща си - казал дирек-

торът.
- И него го блъсна валяк - казал Иванчо.
- Тогава доведи брат си - казал дирек-

торът.
- И него го блъсна валяк - казал Иванчо.
- Тогава доведи сестра си - казал дирек-

торът.
- И нея я блъсна валяк - казал Иванчо.
- Тогава ти какво имаш - попитал учуде-

  
В беемвето седят двама в костюми при 

затворени прозорци, а навън е 40 граду-
са, По едно време:

- Пешо, хайде да отворя прозореца.
- Не може!
- Хайде де!
- Казах, че не може.
- Защо?
- Нека всички си мислят, че имаме кли-

матик!

  
Журналист взема интервю от столе-

тник:
- Как успяхте да доживеете до такава 

дълбока старост?
- Никога с нищо не съм прекалявал - 

малко секс, малко водка, тютюн също 
малко и, разбира се, закъснях за „Тита-
ник“.

  
- Румене, пак ли те скъсаха на същия 

изпит? Защо?
- Всичко беше нагласено. Същата стая, 

същата изпитна комисия и същите въ-
проси...

  
Двама студенти си говорят и единият 

пита:
- Абе, приятел, я кажи как да се отърва 

от тия хлебарки. Пробвах с отрова, с къ-
щички, с чехли ги бих - все нови и нови, 
няма край, ще се побъркам.

- А ти с тебешири пробва ли?
- Как така с тебешири, те убиват ли ги?
- Ами не, но поне си рисуват кротичко 

в ъгъла.

  
- Защо програмист не може да се качи 

на 14-ия етаж на един блок?
- Защото натиска 1, после 4 и търси 

enter.

  
Пътуват две блондинки във влака и си 

говорят.
- Това моето не е живот, а мъка!
- Намери си любовник и взимай от 

него по 500 лева на месец.
- Откъде да го намеря толкова богат?
- Тогава двама по 250.
- Също е трудно.
- Тогава четирима по 125.
Тогава се обажда мъж, дремещ до тях 

в купето:
- Като стигнете до 5 лева, ме събудете.

  
Войник излиза в отпуск и старшината 

го напътства:
- Ето ти левче. Ходи си намери едно 

момиче и гледай да е здравичко.
Когато се върнал, войникът доклад-

вал:
- Всичко е наред. Бях в парка с момиче.
- А здраво ли беше момичето?
- И още как! Едвам си взех левчето об-

ратно!

  
Съдят шофьор, сгазил 52-ма души. Съ-

дията:
- Подсъдими, обяснете как успяхте да 

направите това?
- Нямах лоши намерения. Ето какво се 

случи: карам си аз по един тесен път. Спи-
рачките отказаха и виждам, че от едната 
страна на пътя вървят 50 човека, а от дру-
гата - двама. И тъй като като не съм изверг 
да прегазя 50 души, избрах двамата. Тък-
мо сгазих първия, когато вторият, мръсни-
кът му с мръсник, побегна на другата стра-
на...

  
Президент изнася реч. Отдалеч се чува 

вик:

Виц в снимка

Лекция по философия. 

Преподавателят:

- Нито една наука 

няма да направи 

човек щастлив...

Обаждане от 

аудиторията:

- Освен химията!

но директорът.
- Валяк - отвърнал Иванчо.

  
Разпитват млад човек:
- Кажете откъде купихте толкова ка-

чествена диплома за висше образование?
- Намерих я на улицата!
- Твърдите, че сте намерили на улицата 

диплома на ваше име?
- Абсолютно!
- И как ще обясните такова съвпадение?
- Не е съвпадение. Просто си купих пас-

порт на това име по-късно.

  
Един човек се прибира у дома мрачен.
- Какво има? - пита жена му.
- Предсказаха ми, че тази вечер точно в 

12 часа смъртта ще дойде да ме вземе от 
бирарията.

- Ти вземи, че се дегизирай - посъвет-
вала го жената. - Облечи други дрехи, об-
ръсни си мустаците, даже за по-сигурно - 
и косата, тя няма да те познае!

Човекът послушал. Обръснал се, Об-
лякъл други дрехи и отишъл в бирарията.

По едно време - гледа - влиза смъртта. 
Огледала се насам-натам, пък си рекла:

- Ако тоя тук, дето го търся, не дойде до 
12, ще прибера оня, плешивия, до бара.

  
Мъж в сексшопа:
- Покажете ми тази кукла.
- Заповядайте.
- А дата на производство?
- Януари 2005-а.
- Козирог? Не става...

  
Началникът се кара на двама полицаи:
- Как можахте да изпуснете престъпни-

ка?
- Ами, шефе, тъкмо го бяхме настигна-

ли, и той се шмугна в едно кино.
- А вие защо не влязохте след него?
- Ние тоя филм го бяхме гледали.

  
- Кондуктор, какво е това безобразие? 

Влакът едва тръгна, а на мен вече ми от-
краднаха куфара!

- Нищо чудно, господине - това е бърз 
влак!

  
Млада жена се оплаква на доктора:
- Просто не знам какво става с мен. Щом 

изпия чашка алкохол, и веднага започвам 
да изпитвам невероятна нужда от секс.

- Добре, ще обсъдим вашата болест. Но 
нека преди това изпием по чашка...

  
Спират един кораб за митническа про-

верка. Качва се митничарят и пита капи-
тана на кораба:

- Наркотици?
- Да, ето, два килограма чист кокаин - 

отговаря капитанът и показва пакет.
Митничарят, учудено:
- А оръжие?
- Да - ето два калашника и един „Мака-

ров“.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
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 
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ОВЕН
Възможно е да бъдете принуде-
ни да похарчите пари за неща, 
свързани с вашите деца. Има 
вероятност да заемате пари от 
приятели или да кандидатства-

те за кредит. Младите брачни двойки може би ще се 
сблъскат с пречки в любовния си живот. Има веро-
ятност за възникването на недоразумения от общу-
ването в социалните мрежи. Може да получите шанс 
да закупите нов автомобил - може и втора употреба. 
Вашите бъдещи планове сякаш ще се оформят мно-
го за радост и удоволствие на вашето семейство.

РАК
Финансовото ви положение 
може да даде възможност на 
вас и вашето семейство да се 
насладите на повече удобства 
в дома си. Въпреки това трябва 

внимателно да следите разходите си и да избяг-
вате да правите покупки въз основа на капризи. 
Качествата ви се забелязват отдалеч и се ценят по 
достойнство, тази тенденция ще се усили и ще се 
превърне в повод за внезапни шансове. Социал-
ната ви активност е значима, стремите се да се до-
казвате пред другите поради нараснали амбиции.

ВЕЗНИ
Ще ви се даде право на вто-
ра възможност да въздейства-
те позитивно на бъдещите си 
перспективи на развитие, да за-
емете по-престижни позиции 

в колектив. Това очевидно ще се случва най-лес-
но, ако се доберете до вид подкрепа от страна на 
енергични и инициативни личности, на партньори 
– лични или делови. Това може да изисква обаче да 
се съобразявате повече с тях, може би да баланси-
рате между лични и чужди интереси. Изберете си 
стратегия, за да се справите,

КОЗИРОГ
Могат да се набележат слаби 
звена, които трябва да се ели-
минират, например може да 
се налага да обръщате повече 
внимание и да давате подкрепа 

на близък, в по-неприятна форма това са базисни 
различия между вас. През последните дни все по-
вече се замисляте за вид алтернативи, обходни пъ-
тища за справяне с текущи задачи и те ще изплуват 
по един естествен начин. А може и да имате нуж-
да от почивка, да намалите темпото и да си дадете 
достатъчно време за вземане на решения.

ТЕЛЕЦ
Възможно е да възникне някак-
во недоразумение относно тре-
то лице. Опитайте се да разреши-
те този проблем бързо, преди да 
се стигне до неприятни разгово-

ри. Препоръчително е да планирате внимателно раз-
ходите си, ако искате да останете финансово стабил-
ни. Въпреки усилията ви да поставите здрави основи 
на бюджета си, има вероятност да бъдете принудени 
и да похарчите голяма сума пари по неотложни при-
чини. Семейните ще имат възможността да се убедят, 
че обичта им един към друг става все по-дълбока.

ЛЪВ
Оформят се възможности да по-
лучавате подкрепа от влиятелни 
личности, енергични и инициа-
тивни персони, на колектива, в 
който съществувате. Ако обеди-

ните усилия с подходящите лица, тогава можете да 
заемете по-престижни и лидерски позиции, ще се 
оформят по-добри перспективи на развитие. Под-
ходящо време да скрепите партньорските си от-
ношения. Понякога това може да изисква базисни 
преобразувания или пък вземане на определящи 
решения, които ще снижат евентуално напрежение.

СКОРПИОН
Звездите ви дават шанс да по-
лучите достатъчно широка 
подкрепа, така че да защити-
те завоювани обществени по-
зиции, ако условията на труд 

го позволяват – да се изкачите по йерархичната 
стълбичка, да извършите положителни промени в 
кариерното си развитие или да повишите доходи-
те си. На този фон все още мнозина могат да изпит-
ват някои затруднения, които се отнасят до при-
оритети, отнасящи се до недвижимо имущество, 
взаимодействие с членове на семейството.

ВОДОЛЕЙ
Социалната ви активност сега – 
да се доказвате в колектив, да 
привличате енергични лично-
сти на ваша страна, ще е повод 
бъдещите ви планове да стават 

по-смели, осъществими, предвидими. Общуването 
с околните ще е повод за успехи, шанс да намерите 
личности, които да ви подкрепят, да се превърнат в 
мост към собственото ви благоденствие и заемане 
на лидерски позиции, ако условията на труд го поз-
воляват. Благодарение на амбициите ви ще откри-
вате най-верния път към вашите желания.

БЛИЗНАЦИ
Предстои ви един спокоен и 
освободен от силни напреже-
ния период. Насладете му и го 
използвайте, за да задълбочите 
партньорството си или да ре-

ализирате съвместните идеи. Различни финансо-
ви разходи ще ви накарат да се придържате към 
едно по-разумно харчене на средства от семейния 
бюджет. Не допускайте да възникват спорове или 
конфликти, свързани с пари. Самотните вероятно 
ги чака романтична връзка с близък приятел. При-
вличате с вашата креативност и дипломатичност.

ДЕВА
Ако в дома ви не се проявят 
различия между вас и члено-
ве на семейството, не ескали-
ра своеобразна борба за власт, 
значи можете да разчитате на 

такова продължение и в бъдеще време. За семей-
ните това може да са битови, имотни казуси, които 
ще се канализират в правилна посока чрез извес-
тен компромис, с визия за по-далечното бъдеще 
и обсъждане на спорни въпроси. При евентуални 
разногласия открийте първопричините и се опи-
тайте да ги отстраните с по-смели действия.

СТРЕЛЕЦ
През този период могат да про-
изтекат важни събития в дом, 
семейство, местоживеене, като 
за избраната посока или офор-
мящи се тенденции голяма роля 

ще играе определен човек, който ви въздейства. В 
оптимален вариант вие ще вземете определящи 
решения, които ще ви концентрират, може да изис-
кват да полагат повече усилия в този сектор, за да 
се разрешат тези теми и да се подобрят условията 
на съществуване. Избягвайте конфликти, които ще 
се провлачат дълго и с последици.

РИБИ
Социалната ви активност може 
и да е задължителна, защото 
бързо се променят изисквани-
ята към вас, а трябва да сте по-
адаптивни, за да отговорите на 

тези предизвикателства, за да не позволите да бъ-
дете изместени. Може да ескалира усещането, че 
част от близкото ви обкръжение се държи непо-
следователно, и нека това да е повод да набеле-
жите слабите звена и да ги отстраните, че да не 
позволите материални загуби. Ще станете по-емо-
ционални, но ще се усилили и интуицията ви.

https://www.brookhavenmarket.com/
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„Пърсивиърънс“ кацна 
успешно на Марс в чет-
въртък и започна ми-
сията си, която ще про-
дължи поне две години. 

Мисия, в която освен че ще търси следи 
от живот на Червената планета, марсо-
ходът на НАСА ще събира информация, 
която ще помогне за изпращането на 
първия човек там.

Тази цел съществува от десетилетия, 
но подобна мисия не предстои скоро.

„От средата до края на 2030-те годи-
ни ще започнем да прилагаме средства-
та, използвани за стъпване на Луната, за 
да изпратим астронавти на Марс“, каза 
Стив Юрчик, който изпълнява длъж-
ността ръководител на НАСА.

Големите технологични предизвика-
телства вече са разрешени, но все още в 
уравнението има много неизвестни.

Пътуването до Марс отнема около се-
дем месеца и астронавтите вероятно ще 
прекарват на планетата около тридесет 
дни, предполагат от НАСА. Температура-
та на Червената планета е средно около

минус 63 градуса по Целзий
радиацията е висока, а въздухът се със-
тои от 95 процента въглероден двуокис. 
Гравитацията е едва 38 на сто от тази на 
Земята. Но „благодарение на Междуна-
родната космическа станция вече сме 
научили много за микрогравитацията“, 
казва Скот Хъбард, бивш ръководител 
на програмата на НАСА за Марс.

Много технологии и материали все 
още трябва да бъдат изпробвани.

„Пърсивърънс“ носи няколко инстру-
мента, които са част от подготовката 
за бъдещи пилотирани мисии. МОКСИ 
(MOXIE), който е с размер на автомо-
билен акумулатор, е опит да се произ-
вежда кислород на място чрез прера-

ботването на въглеродния двуокис по 
технологията, използвана от растения-
та. Кислородът може да се използва как-
то за дишане, така и за гориво.

Програмата „Артемида“ (Артемис) за 
връщане на Луната, върху която НАСА 
сега концентрира усилията си, ще е тест 
за мисия до Марс.

В рамките й ще се из-
пробва ново облекло 
за астронавтите xEMU, 
което позволява по-
голяма подвижност и 
защита срещу ниски 
температури. Миниа-
тюрна ядрена центра-
ла

ще произвежда 
електричество
по време и на пясъч-
ните бури, които бло-
кират достигането на 
слънчева светлина до 
Марс в продължение 
на месеци.

Всичко ще се тества първо на Луната 
заради възможността при нужда бързо 
да се изпрати помощ. На Марс „ако нещо 
се обърка или повреди, ще сме на годи-
ни разстояние от дома“, обяснява Джо-
натан Макдауъл от центъра по астрофи-
зика Харвард-Смитсониън.

Учените от НАСА показаха в петък 
впечатляващи първи кадри от перфект-
ното кацане на „Пърсивиърънс“ на Марс 
в четвъртък, заснети от камера, монти-
рана на спускаемия модул.

Селфито, което марсоходът също си 

направил, показа как роувърът, поддър-
жан от три кабела и комуникационна 
връзка, каца на Червената планета. На 
кадъра се виждат и

облаци прах, които 
се вдигат

от повърхността на планетата под въз-
действието на ракетните тласкачи.

Секунди по-късно роувърът плав-
но стъпва на колелата си, а „небесният 
кран“, който го спуска, се отделя и отли-
та на безопасно разстояние от апарата.

Изображенията се отличават с изклю-
чителна яснота и са първите близки ка-
дри от кацане не само на Марс, но и на 
която и да е друга планета извън Земята, 
отбеляза Асошиейтед прес.

„Не сме виждали такова нещо досега“, 
каза заместник-ръководителят на екипа 
по кацане на мисията Арън Стехура. Той 
казва, че с колегите си били поразени, 
когато видели кадрите за пръв път.

Според главния инженер на проек-
та „Пърсивиърънс“ Адам Стелцнър из-
ображенията за забележителни и срав-
ними със снимката на Бъз Олдрин на 
Луната през 1969 г. или на снимките на 
Сатурн, направени през 1980 г. от „Воя-
джър 1". „Отидохме на повърхността на 
Марс. Седяхме там, на седем метра от 
повърхността и гледахме надолу. Това е 
изключително вълнуващо“, каза той.

2035: Когато човекът 
ще стъпи на Марс
X„Пърсивиърънс“ ще направи опити, които ще 

са в помощ на бъдещата пилотирана мисия

Кацането на „Пърсивиърънс“.

Първата снимка от повърхността на Марс.
Навлизането на „Пърсивиърънс“ в атмосферата на 
Марс.

Снимка на една от гумите на „Пърсивиърънс“ върху 
повърхността на Марс.

Снимки: БТА

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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ПОМОШНИК-ГОТВАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся по-
мошник-готвач,ресторант в Чикаго 
Понеделник,вторник,събота,от 18:00ч.-
2:00ч.,ще ви научим.Звънете след 14:00ч.,1 773 
656 3556. 17736563556 №18417

CDL CLASS A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 1 годинa опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.65-$0.70 cpm! 
7736036413 №18376

CDL DRIVER CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Local rabota. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq, se 
obadete na 312-210-2049 3122102049 №18418

CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Само за най-опит-
ните с чисто досие водачи. Специално отноше-
ние и най-добро заплащане (до70ц/миля или до 
350/ден).За диспечер с 20г. опит в транспорта.
Каране-по договаряне! 7734128280 №18384

OTR, 
Цена US$70.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 65 
cpm za dry load 7738182886 №18394

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60656, Neo Log Systems 
LLC е компания предлагаща диспечерски услуги 
на 2%. Предлагаме 24/7, нощен диспеч, уикенд 
диспеч, билинг, сеифти. Нашите служители са с 
голям опит опит в транспортния бизнес в САЩ. 
За повече информация ни потърсете на на-
шия сайт www.neologsystems.com. 2242316080 
№18443

REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60108, Търсим 
regional CDL A шофьор, работа от Понеделник 
до Петък. Кара се до 400 мили на ден -$1500 
на седмица.При над 2000 мили на седмица се 
плаща $0.70 на миля. Платен отпуск след 8 ме-
сеца в компанията. Минимум 2 години опит. 
7739481286 №18445

NOW HIRING:, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Safety assistant, 
experience required, great pay, Shop Mechanic - 
$30 per hour to start 7086554483 №18449

CDL -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for CDL-A 
Driver for Over the Road . Automatic Volvo Truck. 
Pay is up to 0.65 CPM . Experience Need. From 
$1500- $2200 per Week! Direct Deposit Every 
Week! $500 Bonus when do 6 months with us! 
7739837254 №18451

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся dispatcher с 
опит за работа с dry van. Не звънете ако не сте в 
САЩ. 8476680373 №18439

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Транспортна ком-
пания набира Drivers and Owner Operators. Леки 
товари, отстъпки на горивото, ремаркета, ифта, 
пермити. Коректно отношение и 24/7 Диспеч. 
Midwest loads, дълги дистанции в 48 щата. Всеки 
уикенд в къщи. Direct Deposit всеки петък. 1099 
Tax, Safety Bonus, PrePass 5082926787 №18433

CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL CLASS A ОТR DRIVER. Mostly 
Midwest, Expedited Loads / Hot Shots! Clean 
Driving Record!Минимум 2 Години опит. 2012 
Volvo 13 speeds Manual DRY VAN 1099 позиция 
Заплащане 25% За повече информация на тел: 
(847) 807-5331 8478075331 №18434

CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор за 
регионална работа до 200 мили. Всяка вечер у 
дома. $250 на ден. Тел: 708-831-8432 №18438

ШОФЬОРИ, OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции в 48 щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим собственици на 
камиони. За повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не отгово-
рим. №18420

DETEGLEDACHKA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Tursq jena za 14 
mesechno dete za part time. 7737578980 №18424

ШОФЬОР � КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим шофьор с 
клас А за pick up and delivery. 2016 Фрейтлаинер 
глайдер с книжен лог бук и dry van. Плащаме 
всички мили, екстра стопове, престой, бонус 
за чиста дот проверка. Заплащане на 1099 с ди-
ректен депозит. Изискват се 2г. стаж 3128859679 
№18403

DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Merx Global is 
looking for experienced dispatcher. We o� er 
competitive compensation, bene� ts package 
including health, vision and dental insurance, and 
matching 401 (k). 8472388453 №18314
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL OTR driver. Чисто Досие! 2012 
Volvo 13 speed. Extremely Clean Truck! All Empty 
and Loaded miles paid! Detentions and Layovers! 
Bonuses! $0.55 per mile Dry van Only For More 
Info Call (847) 807-5331 №18405
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информа-
ция се обадете на 708-831-8432 №18413
STEADY LINES , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, IL-
NC,TX,CO,NJ,PA,TX,KS load go to same place all 
time contact EMIL 847 254-2504 №18406

ТЪРСИМ КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Bingo 
Logistics Incorporated, търси кон-
трактори със vans или reefers, за 
OTR, Regional или Local курсове. 
Fuel карти на FleetOne и Comdata. 
Седмично заплащане с чек или ACH 
direct deposit. Офиса се намира в Elk 
Grove Village, на достъпно за ками-
они място. За повече информация 
изпратете имейл на: bingologistics@
gmail.com или звъннете на тел. 
7738492777 №18287

CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Looking for a reliable, experienced 
driver who wants to work.Clean 
driving record is preferred.Minimum 
of 2 years of experience. Position pays 
$0.55+ per mile (all miles paid) based 
on performance. You should expect 
to make $1500+ weekly with good 
performance. 7736006850 №18296

ШОФЬОРИ, 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. №18421

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик 
камиони с АPU. Заплащане според 
опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426
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ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Мал-
ка транспортна компания търси 
диспечер за Expedite Loads. Опи-
тът не е задължително условие. За 
повече информация свържете се с 
нас днес! Phone: (815) 388 0004 Cell: 
(224) 518 7032 2300 E Higgins Rd 
Elk Grove Village, IL 60007 careers@
tangraexpedited.com 2245187032 
№18279 

МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Shop in 
Bensenville търси да назнаци меха-
ници с опит и без опит на пълен ра-
ботен ден. За повече информация се 
обадете на 312-735-2532 - Габи или 
Иво №18273

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в 
Bensenville търси да назнаци помо-
щици и механици (с опит и без опит) 
добро заблащане за повече инфор-
мация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

ШОФЬОРИ, 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. №18343

CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Need 
CDL A driver. 2 years experience is a 
must. $0.55 per mile, all miles paid, 
+1500 weekly. 7736006850 №18325

OTR, 
Цена US$0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 65 
cpm za dry load 7738182886 №18395
CDL-DRIVER , 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL 
HAZMAT driver really good paying!Trips are 
� exible the truck parking is in Bensenville IL 
closeto the O\’Hara!! 7733878224 №18401
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспорт-
на компания търси шофьор със CDL. Заплащане 
според опита . За информация търсете Зори 
224-659-2356. №18357
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, 
дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-
4745 №18359
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, 
дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-
4745 №18360
MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim full time 
O�  ce Manager v healthcare agency, Ponedelnik-
Petak 9am-4:30pm,bene� ts, bene� ts, fully English 
Location na o�  ce: Des Plaines.630-442-4997 
№18362
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор за 
пикап и деливери със CDL. За повече информа-
ция звъннете на 224-595-9093. №18330
LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шофьор за 
Регионална работа-всяка вечер в къщи.Запла-
щането е $250-300 на ден.За повече информа-
ция на тел.847-749-9161 №18372
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся CDL driver за 
Midwest или през ден-два в къщи.Имам товар 
който се прави почти през ден.За повече ин-
формация на тел.847-749-9161 №18373
DISPETCHER NEED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Plana Transportation 
Inc. looking for experienced dispatcher to book 
loads full time.Dry vans only,company it`s been 
business 13 years.Call Peter 224-520-2269 
2245202269 №18348
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспортна ком-
пание набира контрактори за съвместна ра-
бота. Предлагаме работа за пикап- деливери в 
райони предпочитани от контракторяа , фюел 
карта и помощ с подновяване на лицензи и дру-
ги необходими документи. За повече информа-
ция се обадете на 224-659-2356 търсете Зори. 
№18328
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ 
Тел. 773-865-0406 №18338
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна фирма 
търси да назначи майстор за лепене на плочки. 
Кандидата трябва да има поне 5 години опит в 
областта, както и собствена кола. За въпроси 
и повече информация 224-435-8800 и 773-656-
1757. Добро заплащане 2244358800 №18326
TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia OTR truck 
driver. Otlichno zaplastane, dobri mili, predimno 
west cost. Za poveche info molia pozvanete 773-
939-1913. №18336
CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Looking to hire 
CDL A driver with clean record New Volvo truck , 
pay is .65cents per mile Must pass drug test A lot 
of home time Call Stan 2242563655 for more info 
№18339
CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, TEAM DRIVERS 
FROM ,IL -CO,IL-TX IL-NC IL,NJ NEED MORE INFO 
CONTACT 847 254 2504 -224 595 9798 8472542504 
№18316

REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси сериозен 
човек за регионална работа с ремарке Dry Van 
- лесни товари,без hazmat, заплащане по дого-
варяне... 18443494349 №18302
CDL CLASS A 350$, 
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся шофьор 
с много желание за работа. Амазон акаунт леки 
товари hook and drop. 350$ на ден Работи се 
предимно вечер През ден вкъщи. 4065399041 
Веско 4065399041 №18276
CDL WITH HM $0.75CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL driver za 
2018 Volvo s I shift. Plashtam vsichki mili po $0.75 
s HazMat, bez HazMat $0.67 na milya. Korektno i 
profesionalno otnoshenie. Phone: 224-659-1690 
№18253
TEAM DRIVER 0.75CPM, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team drivers 
lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA more info tel 224 
595 9798 /847 254 2504 №18244
CDL DRIVER 0.60-0.75, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We need or 
steady runs from IL EAST and South and WEST 
coast TEAM AND SOLO more info EMIL and NASS 
224 595 9798 end 847 2542504 №18209
НАБИРА CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI Trucking INC 
набира шофьори със CDL за long distance, 
regional, local и drop and hook товари , запла-
щане на пълни празни мили 0.60$ . Предлагаме 
камиони Volvo 2021 I-Shift , за повече информа-
ция офис в Schaumburg : Иван Стоянов 727-488-
7987 №18211
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 №18192
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are looking for 
an experienced and responsible OTR truck driver 
for reefer and Dry Van *Contact Mira at 773-997-
3998* №18166
ОО И ШОФЬОРИ,  
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор и собственици на камиони! Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шо-
фьори за pick up и delivery от понеделник до пе-
тък регионално midwest (no east coast). Запла-
щане $1500/седмица -$300/ден ( до 2000 мили ). 
Tel 847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver za 
Volvo truck s I shift. Dobro zaplashtane i dobri mili. 
Garantiram $1,800 per week! Shte bydite dovolni 
ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 
2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s 
opit i chist record. Plashtam $0.62 na milya, kato 
za 7 dena garantiram $1,800 salary. Korektno i 
profesionalano otnoshenie. 2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, 
голямата кабина с APU, $0.60/миля. Отлична ра-
ботна среда с човешко отношение. 7737421235 
№18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебели. 
Предишен опит не се изисква. Full time and part 
time. Атрактивно заплащане в брой.Пишете на 
имейл slavtchokerelski@gmail.com или звънете 
на тел.2243108907-Слави. 2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьори и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! *Предимно 
леки товари! *Direct Deposit всеки петък! * На-
маления за гориво - до $0.70 /галон. Обадете 
се днес! ***847-665-9273 или 847-483-8787*** 
8476659273 №17914

OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER OPERАTORS 
- Цени над $3 на миля. Компанията предоставя 
Fuel карти с големи отстъпки- 40-80 цента на 
галон, 10% диспеч. Заплащане всяка седмица. 
Моля обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания 
специализирана в преместване на вещи и ме-
бели наема на пълно и непълно раб.време.
Автомобил е предимство и носи доп.бонус.Ат-
рактивно заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звъннете на 
тел.2243108907-Слави 2243108907 №17926
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
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
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
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% 
от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни 
условия 2243882400 №17625

COAST TO COAST
CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, MALKA 
TRANSPORTNA COMPANIA TARSI TRUCK DRIVERS 
FOR REGIONAL RUNS. DRY VAN LOADS (HAZ-MAT 
E PREDIMSTVO, NO NE ZADALJITELNO). VOLVO 
TRUCKS. PLASTAME .80CPM ZA SOLO ILI 30% OT 
GROSS NA TRUCK. CONTACT 224 935 0978 ILI 224 
600 1186 2246001186 №18446
LEASE TO OWN, 
Цена US$ 19,900.00, Зипкод 60007, Lease to 
own - 2005, Volvo - 170k Miles after overhaul,new 
transmission,turbo,king pins,clutch,water pump..
NO INTEREST..call 18443494349... 18443494349 
№18411
CDL A DRY VAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, С опит и чист 
рекорд.Специално отношение.За контрак-
тор/диспечер 20 год в бизнеса.Старт вед-
нага.Каране,pay и почивка-по договаряне. 
7734128280 №18383
ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции в 48 щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим собственици на 
камиони. За повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не отгово-
рим. №18344
RABOTA V-V FABRIKA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17104, Predlagame $15 
na chas i $22.50 over time rabota v-v fabrika, 
Predostavyame ziliste www.tocconsult.com 
3039748716 №18307
TRUCK DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стар камион в из-
правност търси опитен шофьор , който знае да 
кара Ръчка . С хартиен logbook = възможност за 
повече мили .Peдовни товари за FedEx и UPS ( 
hook and drop ) седмично заплащане . По пред-
почитаме на шофьорa може и Delivery . За кон-
такти : 773-747-0875 7737470875 №18309

SOMEWHERE ELSE
O/O NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Owner-operators 
needed..No charge for Insurance,Plates,ELD,Prepa
ss,Parking,Ifta & Trailer.Call 18443494349. №18429

PERSONAL ASSISTANT, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Nuzna e 
Personalna asistentka za business v Pennsylvania 
i Maryland. Must speak English and have driver 
license 3039748716 №18408
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Нужна е млада 
помощница за Управлението На 18 домове в 
Harrisburg , Pennsylvania tocconsult@yahoo.com 
; 3039748716 3039748716 №18412
DISPACT IN BULGARIA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Hiring dispatcher 
with experience and � uent English to work from 
Bulgaria. For more info call 773-580-4032 or 
0877775997 7735804032 №18390

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа 
като детегледачка от месец март 2021г. Живея 
в Mount Prospect. Телефон за връзка: 630 670 
6610. №18436
TARSQ RABOTA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na telefon:773-712-3757. 
№18378
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. За контакт 708 998 3851 Ext.101 
№18162
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви замест-
вам в почивните дни.Имам опит и препоръки.
Намирам се в Mount Prospect.Тел.за връзка 224-
425-6746 №17703

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, опит над 8год.
(Чикаго) диспечер търси работа от България 
dryvan, reefer, � at , HZ call, sms, voice:5618770865 
№18430

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
FOR RENT, 
Цена US$ 1,395.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2 bedroom 1 bathroom apartment in 
Arlington Heights(Rand/Thomas) available for 
RENT as of March 1st. Rent includes heat, central 
A/C, cooking gas, water, garbage, parking. Free 
laundry on the same level. For more information 
call 773 996 8900. №18442
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Давам обза-
ведена стая под наем в уютен апартамент, на 
супер локация в близост до магазин Малинчо 
в Des Plains. Наемът е $420 с всички включени 
консумативи 13475894266 №18444
2/ 2BATH DES PLAINES, 
Цена US$ 1,490.00, Зипкод 60018, prostoren 
apartament v centura na Des Plaines s central heat 
and air. Pesha do Bulgarskoto uchilishte. Blizo do 
transport i magistrali. Clean building and unit. 
17738148485 №18447
1 BEDROOM DESPLAINES, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60018, Goliam 
apartmanent v centara na Des Plaines. Obnoveno 
kuhnia i bania. Pesha do magazini i Bulgarsko 
uchilishte. 17738148485 №18448
ПОД НАЕМ TOWNHOUSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, 2-story Townhouse 
в Shaumburg - 2 bedrooms, 1,5 baths, напълно 
отремонтиран с нови: врати, прозорци, подове 
laminate, бойлер, A/C, furnace, кухмненски елек-
трически уреди, пералня, сушилня. Има Living, 
dining room; Den/loft with skylight on 2nd � oor. 1 
car attached garage. 224-659-6601 №18450
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УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разноо-
бразна и атрактивна украса за пар-
тита, включваща арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цве-
тя, украса за сладък бар, обличане 
и декорация на столове и маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №18217

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент в 
чисто нова сграда в Проспект Хайтс. 
Всичко в жилището е абсолютно 
ново и модерно. Има басейн и фит-
нес. Голям балкон, 3ти етаж. В на-
ема влизат отоплението и газта за 
готвене. Само ток се плаща допъл-
нително. Близо до плаза с магазини 
и ресторант/бар. Жилището е гото-
во за нанасяне веднага. За инфор-
мация обадете се на 2248291787 
2248291787 №17912

1 BED IN PALATINE , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60074, Beautiful 1 
bedroom apartment in Palatine. New pergo � oors 
in unit. Updated kitchen and bath. Heat included. 
7738148485 №18452
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, Обзаведена стая 
под наем от прриземен етаж в Elmwood park.В 
наема са включени всички консумативи+ ин-
тернет ,бепплатна пералня със сушилня.Депо-
зит за един месец .Без договор ,но за кратък пе-
риод/по-малко от една година / наемът ще бъде 
по -висок. 7733879465 №18455
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Дава се one 
bedroom апартамент под наем в Arlington 
Hts( Golf Rd&Goebberd Rd).След основен 
ремонт.Наем $1150 (в наема е вклучена 
вода,отопление,паркинг,фитнес и басейн). 
2247625962 №18407
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Furnished Room for 
Rent In Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 
290, 355, IKEA, Wood� eld Mall $ 750/month. All 
inclusive! 8476307078 №18409
FOR RENT 1BED AH, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS AND 
DOWNTOWN. 3124511561 №18382
STUDIO FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Large and nice 
studio available for rent in Rolling Meadows. Call 
773/814-3175 for info. 7738143175 №18387
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 750.00, Зипкод 60173, Furnished Room 
for Rent In Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 
90, 290, 355, IKEA, Wood� eld Mall $ 750/month. All 
inclusive! Tel: 847-630-7078 №18365
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 bedroom 
апартамент в центъра на Des Plaines. Цената е 
$1200. За повече информация на 224 875 0402. 
№18366
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 bedroom 
апартамент в центъра на Des Plaines. Цената е 
$1200. За повече информация на 224 875 0402. 
№18367
FOR RENT, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2bdr 1 bth apartment in Arlington 
Heights (Rand/Thomas) available for RENT. Heat, 
Central A/C, water, cooking gas, parking included 
in the rent. For more information call 773 996 8900 
№18368
ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаведена 
стая под наем в двустаен апартамент в Лом-
бард.. $550 на месец. Тел.312-799-1138 №18370
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines 7739344547 №18341
4 RENT 1BED AH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60005, 4 RENT 
remodelled 1bed AH, terrace, storage, parking, 
heat included. Close to downtown and train. 
3124511561 №18308
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 575.00, Зипкод 60631, Търся отгово-
рен съквартирант/ка за двустаен апартамент 
на Cumberland/Bryn Mawr. Цена: $575 + ток. 
Моля, пратете първо SMS. Алекс /сърбин/ 
13125050727 №18297
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под наем 
oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо 
ползване на хол и кухня с останалите кварти-
ранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшил-
ня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa $390. Депозит 
за един месец. 8472223412 №18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес в 
комплекса. Асансьор в сградата. Пералното е на 
същия етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, тел. 
2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се самос-
тоятелен бейсмънт от къща във Franklin Park. 
Включва спалня, кухня с трапезария и баня с 
тоалетна. За контакти: 773-322-3640 7733223640 
№17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съкварти-
рант за споделяне на двустаен апартамент в 
шилер парк. Собствено парко място. Наем 500. 
Шофьор на камион съм и отсъствам в повечето 
време. За повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 2 bath 
apartament pod naem v arlington heights. 
Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собстве-
ни парко места, камина и тераса, близо до ма-
газини и магистрали, изгодна цена! 8472192272 
№17826
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая 
под наем от приземен апартамент с три спални 
и две бани.Хол и кухня се ползват общо с оста-
налите квартиранти..В апартамента има перал-
ня и сушилня.В наема е включено всичко-ток, 
газ ,вода,интернет,пералня.Намира се в Elmood 
parк..Наемът е $500 7733879465 №17838

ИМОТИ 
Продавам

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище 
в северозападните квартали на Чикаго, моля 
обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директ-
но от собственика. Тел: (847) 854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 №17940

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
МЪЖ,ЖЕНА И ДЕТЕ, 
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, Търсим да се 
приютим под наем до около 800$ , семейство 
сме с дете на 2 години. Изпратете имейл ако 
някой може да предложи нещо 8478487161 
№18437

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със 
статут 359895667213 №18440
ТЪРСЯ ДОБРО МОМИЧЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Търся запознан-
ство с жена до 40 години,за сериозна връзка с 
цел брак.35 годишен,не пия,не пуша,моля само 
сериозни момичета mail:white_fang87@yahoo.
com №18374

ТЪРСЯ СЕРИОЗНА ДАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 33 годишен,не пия 
,не пуша,1.80 висок,Черна коса и кафви оЧи.
Търся жена до 40 години за съвместно съжител-
лство 88888888 №18351
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60505, Търся мъж за съв-
местно съжителство с цел брак между 27 и 37 
години, моля да пишат само сериозни хора! 
№18327

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ИНВЕСТИЦИИ., 
Цена US$0.00, Зипкод 60074, Ивестиции: Как да 
инвестираме и да има добри доходи от вашето 
вложение. Ползи и видове възможности за ин-
вестиция. За повече имформация и въпроси се 
обадете. 8474630199 №18399
VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18380
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 №18381
ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и отлич-
ни резултати. бързо и евтино.speak russian and 
english.телефон:(773)807-2422.Илия №18385
GLEDANE NA DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate. Predlagam raznoobrazna 
hrana igri i zabavleniq.Tel 224 659 1156 №18393
POPRAVKA NA DREHI, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Predlagam vsiakakvi 
shivashki popravki na drehi. Imam profesionalen 
opit 16 + godini. Za informacia: 757.842.1313 ili 
630.340.0217 №18398
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18317
ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Професионал-
на изработка на уеб сайтове или електронни 
магазини с Гугъл оптимизация. Поддръжка и 
бъдещо развиване на проекта. Достъпни цени 
5672442360 №18310
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домашно 
приготвена храна, игри и забавления. Намирам 
се в близост до кръстовището на улиците Golf i 
Higgins Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18318

НЮ ЙОРК
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18319

SOMEWHERE ELSE
НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти на 
ниски цени. Ново зареждане на бутони ел стък-
ла, ремонтни комплекти за стъклоподемници, 
водачи и ролки. Копчета и щипки за калници и 
брони и тапицерия. Аксесоари. Онлайн магазин 
www.aliansbg.com/automall 879606998 №18425
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18322

COAST TO COAST

TAX PREPARATION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, STAYKOV CPA PLLC. 
Obadete ni se dnes za danaci, shte vi napravim 
danacite evtino, barzo i tochno! 847-316-0205 ili 
online at www.staykovcpa.com №18428

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs

КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР, 
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60169, Търся да купя 
трейлър. 53 драйвен 2246593189 №18288

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

TRUCK WIT TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продвам truck 
trailer set VOLVO 670 & Trl Trommobile 2000.Trailer 
with new tires, shock absorbers,and air bag. За по-
вече информация 708-831-8432. №18453

TRAILER ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продавам dry 
van trailer Thronmobile 2000 с нови гуми, shock 
absorbes and air bag. За повече информация 
708-831-8432 №18454

2017 BMW X1 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 2017 
BMW X1 xdrive28i с нови гуми в гаранция,чист 
карфакс без проблеми,старт-стоп система! 
7736573380 №18456

VOLVO, REEFER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Продавам VOLVO - 
2011, Volvo: VOLVO - 2014; Reefer - 2008. . За пове-
че подробности - тел 847-571-0945. Mоля, oста-
вете съобщение, ако не отговорим. 8475710945 
№18423

05 ВОЛВО СЛЕД РЕМОНТ, 
Цена US$19,900.00, Зипкод 60007, Продава 2005 
Волво на изплащане за owner-operator без лих-
ва.Ново турбо,скорости и king pins-2020.Осно-
вен ремонт-2018 на 180000 след ремонта.Пер-
фектно състояние.кара се от локален. телефон 
8476306652 №18379

COAST TO COAST

VOLVO, REEFER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Про-
давам VOLVO - 2011, Volvo: VOLVO 
- 2014; Reefer - 2008. . За повече под-
робности - тел 847-571-0945. Mоля, 
oставете съобщение, ако не отгово-
рим. 8475710945 №18422

SOMEWHERE ELSE

PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641
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Бисквитите се смилят на фино. 
Слага се към тях стопено масло и 
канела. Омесва се добре. Сместа 

се нанася в кръгла тава с диаметър 22 
см. Притиска се с лъжица добре. Слага 
се в хладилник да стегне.

100 г шоколад се слага в тиганче и за-
лива с прясно мляко, на ниска темпера-
тура се оставя да се разтопи. Поръсва 
се с разтворимо кафе. Охлажда се.

В купа се разбива за минута на ни-
ски обороти сирене крема. Добавя се 
захар, кисело мляко, яйца и хубаво се 
разбиват. Към тях се слага 1 с.л. от на-
рязания на дребно шоколад и разтопе-
ния с мляко шоколад. Леко се размесва 
да се получи мраморна шарка.

Половината смес се сипва върху бис-

квитения блат. Покрива се с половина-
та останал нарязан на дребно шоколад. 
Слага се останалият крем с яйца и си-
рене и се поръсва с останалата част от 
нарязания на дребно шоколад.

Чийзкейкът се пече в предварително 
затоплена фурна на 1500 в най-ниската 
част за 35 мин.

Не се изважда, а се оставя за поло-
вин час леко отворена вратичката, а 
фурната се изключва. Изважда се и 
след като изстине напълно, се нарязва 
и сервира.

Нарязваме гърдите на по-малки 
парчета, поръсваме ги със сол 
и черен пипер на вкус. Оставя-

ме месото за поне 15 мин., за да поеме 
подправките.

Запържваме гърдите в сгорещена 
мазнина, докато се зачервят от всич-
ки страни, след което ги прехвърляме 
в глинен съд.

Нарязваме на едро морковите и пра-
за, а целината – на кубчета. Прехвър-
ляме зеленчуците в тигана, заливаме с 
червеното вино.

Поръсваме с ½ ч.л. сол и кубче те-
лешки бульон. Варим за 1 мин.

В глинения съд слагаме целите ски-
лидки чесън, нарязаните на половин-
ки картофи, дафиновия лист, зърната 

черен пипер и смления 
джинджифил.

Прехвърляме полус-
варените зеленчуци, 
наливаме гореща вода 
под нивото на месото. 
Разбъркваме внима-
телно.

Поставяме съда в 
предварително загря-
та фурна. Печем на 160 
градуса в продължение 
на 3 часа. Сервираме, 
като по желание обез-
костяваме гърдите. Да ви е сладко!  

Телешки гърди в гърне

Чийзкейк с 
кисело мляко  
и шоколад

Продукти
»  1 кг телешки гърди без кост
»  500 г телешки гърди с кост
»  2 моркова
»  50 г целина
»  1 стрък праз лук
»  5-6 скилидки чесън
»  4-5 картофа
»  400 мл червено вино
»  5-6 с.л. олио
»  1 дафинов лист
»  10-15 зърна черен пипер
»  ½ ч.л. смлян джинджифил
»  1 кубче телешки бульон
»  черен пипер на вкус
»  1-2 ч.л. сол

Продукти
»  240 г бисквити
»  1/4 ч.л. канела
»  125 г масло
»  500 г крема сирене
»  100 г захар
»  2 яйца
»  200 г кисело мляко
»  100 г шоколад
»  3 с.л. прясно мляко
»  100 г дребно нарязан шоколад
»  1/2 ч.л. разтворимо кафе

https://www.serdikabg.com
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Г
лавното, което определя при-
влекателността на тази част от 
Северозапада, е Берковският 
Балкан. По неговите върхове 
можеш да видиш алпийска тре-

ва. Да вдъхнеш хвойнов аромат, да из-
цапаш пръсти с вкусни боровинки, да се 
дивиш на северните склонове, опасани 
с иглолистни, букови и кестенови гори.

Човек може да се надникне в тайн-
ствеността на този край, надживял Рим-
ската империя. Да се опознаят чудеса, 
които той крие. За някои широката пуб-
лика дори не подозира. Като например 
за платото край село Гинци, за което ле-
генди разказват, че кацат извънземни.

За Гинци се знае, че е най-дългото 
село в България. Проточило се е на цели 
13 км. В местността Високи камък - една 
странна скала с вид на полудъга,

кацат пришълци 
от други планети

говори легенда. Нея всеки в селото раз-
казва в различен вариант. Истина е оба-
че, че на друго плато - Сухая, на 3 метра 
от източника си, звукът се губи. Село-

то се отличава с изключително красива 
природа, чист въздух, както и живопис-
ни местности, в които са пръснати спре-
тнати къщички.

Времето на възникване 
на село Гинци не е извест-
но, но със сигурност се 
знае, че то е старо средно-
вековно селище. Първите 
писмени сведения за него 
черпим от османските да-
нъчни регистри от среда-
та на XVI в., в които то е 
вписано под същото име 
– Гинче с население от 13 
домакинства,

двама неженени 
и една вдовица

а приходът от него възлизал на 1675 ак-
чета.

Била е гарантирана сигурността на 
жителите му – според местни предания 
„през времето на турското робство за 
турчин е било изключително опасно да 
замръкне в Гинци, а ако го е сторел, то е 
трябвало да си плаща, за да бъде в без-
опасност“.

Известно е с най-хубавото си овче и 
биволско мляко. Причината за особения 
вкус е разнообразието от треви и бил-
ки, които животните пасат на това място. 
Все още пред много от къщите по пътя 
към Петрохан може се купи буркан от 

това мляко. Жителите на селото предла-
гат на пътя и картофи. Картофите също 
са най-вкусните. Те са основна храна за 
планинците от векове. Дори

лютеницата си 
приготвят с картофи

След Гинци следва проходът Петро-
хан. От него може да се огледа околна-
та планина, която разкрива всичките си 
красоти. Заради хана на берковчанина 
Петър Ангелов, построен през 1863 г., 
нарекли върха Петрохан. В този хан от-
сядали всякакви хора, но се помни, че 
4 пъти се отбивал за вечеря и нощув-
ка Константин Иречек. Сервирало му 
момиче от Швейцария. От разговор с 
него разбрал, че е напуснало бедната 
си страна и е дошло в България да тър-
си хляба си. За случая разказва самият 
Иречек.

Един от колоритните 
образи бил Марко Иста-
тков, ловец от висока кла-
са, чиято слава се носела 
чак извън пределите на 
България. Имал свой осо-
бен похват при стрелбата 
- прицелвал се, като сла-
гал приклада на десния 
си хълбок, вместо да го 
опре на гърдите си. Заед-
но да ловува с него често 
идвал и самият Борис III.

Село Гинци крие 
тайни за извънземни
XЛегендите за пришълците всеки разказва по свой начин

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Т
ук зад всяка врата има духове 
и всеки ще ви предложи „връз-
ка“ с мъртвите. Това място е из-
вестно като градчето на спири-
туалистите, където от десетки 

години идват хора от цяла Америка, за 
да търсят връзка с отвъдното и с оти-
шлите си близки.

Името на този малък град е Лили 
Дейл. Той се намира на източния бряг на 
езерото Касада в щата Ню Йорк. Тук са 
регистрирани 52-ма медиума, които так-
суват между 80 и 100 долара на час за 
разговори с починалите. Тази необичай-
на услуга докарва интерес към малкия 
град, който преди пандемията е привли-
чал над 20 000 посетители само за лято-
то, разказва webcafe.

Ето защо търговията, опираща се на 
съобщенията от мъртвите, доскоро е 
процъфтявала. Сред туристите са и ме-
диуми, дошли да усъвършенстват уме-
нията си - на няколко места в Лили Дейл 
се преподават практики за изцеление 
и съвременно магьосничество, а меди-
умите се обявяват за развиващи наука-
та, философията и религията на спири-
тизма.

Спиритуалистичната история на Лили 
Дейл започва през 1848 г., когато сестри-
те Маргарет и Катрин Фокс обявяват, че

общуват с призрака на мъж
погребан в мазето на дома им. По техни 
думи духът им дава знаци, като почуква 
по стените на къщата им.

Около разказите им се вдига голям 
шум. Много хора пристигат, за да наблю-
дават откритите сеанси, които сестри-
те провеждат, но понеже те все още са 
тийнейджърки, родителите им започват 
да се притесняват от цялото внимание и 
ги местят в дома на по-голямата им сес-
тра. Само че желаещите да се свържат с 
отвъдното откриват Маргарет и Катрин 
навсякъде и не се стискат за пари, за да 
говорят с починалите си близки.

Сестрите Фокс се превръщат в мес-
тен феномен, a спиритуалистичните им 
сбирки стават все по-публични. На сце-
на двете уж призовават мъртвите и пре-
веждат сигналите, които получават - 
едно потропване по масата означавало 
„да“, а две - „не". Никой по онова време 

не може да си обясни защо духовете го-
ворят само пред тях, докато истината не 
излиза наяве - сестрите Фокс се оказват 
най-обикновени шарлатанки.

За да имитира знаците от призраци, 
едната сестра - Маргарет, пука кокалче-
тата на пръстите на краката си.

Въпреки доказаната измама, вече е 
твърде късно духът да бъде върнат в 
бутилката. Спиритуализмът се разраст-
ва като движение и става все по-попу-
лярен. Дори след смъртта на сестрите 
Фокс, публичните сеанси се повтарят, а 
значението им се превръща в централна 
част от движението в Лили Дейл. Хора от 
цялата страна продължават да се стичат 
в градчето, за да успокоят мъката или 
вината си спрямо загубен близък.

В края на 19 век градчето основава 
своя

общност от спиритуалисти
които всяка година се събират на летен 
къмпинг край езерото. С времето този 
къмпинг става все по-голям, край него 
се издига църква, музей и библиотека 
с книги за отвъдното, а днес е обособе-
но селище с името „Асамблеята на Лили 

Дейл“.
Спиритизмът и неговата комбинация 

от театрално представление и зловещ 
ритуал, печелещ от човешките емоции, 
достига своя апогей по времето на Пър-
вата световна война, когато отчаяни ро-
дители искат да разберат дали децата 
им са живи или са починали.

Ритуалите по онова време предста-
вляват театрално представление, при 
което изпадащ в транс медиум „преда-
ва“ съобщенията от мъртвите, а в стаята 
се появява бяло платно, изобразяващо 
физически духа. Изследване на снимки 
години след тези ритуали показва, че 
връзката с отвъдното всъщност е ком-
бинация от измамнически трикове.

Днес в Лили Дейл няма как да се видят 
подобни сеанси, а разговорът с мъртви-
те прилича повече на психологическа 
консултация. Целта е клиентът да излее 
емоциите си и да сподели премълчано-
то на човека, който си е отишъл от този 
свят. Ролята на медиума е да опише по-
койника, смъртта му и да даде прошка, 

ако е нужно.
Наблюдавайки ритуала отстрани, 

трудно може да се направи разлика 
между методите на съвременната езо-
терика и древните шамански традиции. 
И двата начина за свързване с отвъдно-
то разчитат на комбинацията от вярата и 
психологията, за да успокоят човешките 
тревоги.

Освен станалите обичайни за градче-
то

сеанси с мъртвите
се говори за границата между живота и 
смъртта и за смесването на фантазията и 
реалността, така че да се намери лек за 
душевните болки.

Колко от медиумите в Лили Дейл на-
истина общуват с духове и колко от тях 
разчитат на силната си интуиция, за хо-
рата не е ясно. Ясно е обаче, че хората 
ще продължат да пристигат в градчето. 
Едни, водени от вярата си, че има живот 
и след смъртта, а други, за да намерят 
облекчение за мъката си.

Лили Дейл, където всеки  
има „връзка“ с отвъдното
XТук във всяка къща има духове и всеки ще ви насочи към спиритуалист

Градчето Лили Дейл. 

Работното време на спиритуалистичната църква. 

Спиритуалистичният музей в града. 

Сн.: Flickr

Сн.: Flickr

Сн.: Flickr
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K
oлeкциoнepи oт цeлия cвят 
дaвaт милиoни дoлapи, зa 
дa пpитeжaвaт някoи oт нaй-
пpeкpacнитe и извecтни кap-
тини нa вeлики xyдoжници. 

Гoлямa чacт oт нaй-прочутите oт тяx ca 
пpитeжaниe нa мyзeи, кoитo мнoгo pяд-
кo ги пpoдaвaт. Но дали притежателите 
им знаят историята им на създаването, е 
спорен въпрос.

А всяко откритие, всяко произведе-
ние на изкуството има своя собствена 
история и живот. Доста често случките и 
събитията около появата на световноиз-
вестните шедьоври са доста забавни и 
любопитни.

От „Тайната вечеря“ на Леонардо да 
Винчи, през Айфеловата кула до „Въл-
шебникът от Оз“ и „Извънземното“ - ето 
няколко велики шедьовъра, които със 
сигурност ще ви накарат да се замисли-
те върху това колко преходно е всичко 
и как някои неща съществуват може би 
само поради щастлива случайност.

Кастингът на Да Винчи
Според старинен (и вероятно апок-

рифен), но красив разказ, Леонардо да 
Винчи рисувал „Тайната вечеря“ в про-
дължение на седем години. Изображе-
нията на дванайсетте апостоли и Иисус 
били на действителни личности. Говори 
се, че, когато се разбрало за намерение-
то на художника да се заеме с картината, 
много младежи изявили желание да бъ-
дат избрани за модели. След дълги раз-
мисли Леонардо се спрял за образа на 
Иисус на деветнайсетгодишен младеж. 

Работил шест месеца върху изписването 
на главното действащо лице.

През следващите шест години про-
дължил да търси и рисува единайсетте 
апостоли, като оставил последен Юда. 
Намирането на подходящ за образа мъж 
със суров и студен израз му отнело сед-
мици. Трябвало му лице на човек, спосо-
бен да предаде най-добрия си приятел. 
Научил, че в римски затвор има осъден 
на смърт за обир и убийство на мъж, от-
говарящ на изискванията. Със специал-
но разрешение затворникът бил пре-
местен в Милано.

Месеци наред мъжът позирал мълча-
ливо пред художника. Когото Леонардо 
нанесъл последната мазка върху плат-
ното, се обърнал към пазачите и им за-
повядал да го отведат. На излизане оба-
че злодеят се отскубнал от стражите и 

изкрещял към художника: „Погледни ме! 
Не ме ли познаваш?“.

Леонардо се вгледал в него и отвър-
нал: „Никога не съм те виждал, преди да 
те срещна в килията в Рим.“ Разплакан и 
като отправял молитви към Бога, прес-
тъпникът му казал: „Маестро, аз съм 
младежът, когото избрахте, за да нари-
сувате Христос на същата картина“.

Метафизиката на 
Аристотел - в кладенец

Значителна част от творчеството на 
гръцкия философ Аристотел ни е из-
вестна благодарение на щастлива слу-
чайност. Към 80 г. пр. Хр. завоювалите 
Мала Азия римски легионери открили 
в един кладенец гръцки ръкописи и ги 
предали на генерал Сила. Образовани-
ят воин веднага разбрал, че са важни, 

и наредил незабавно да бъдат изпрате-
ни в Рим. Там учените установили, че са 
копия на оригиналните трудове на Ари-
стотел, за които дотогава само се е пред-
полагало. След спешното им пренапис-
ване заради опасения, че могат да се 
разпаднат, друг гръцки философ – Анд-
роник от Родос, се заел да ги подреди и 
издаде. Той дава заглавието, под което 
трудовете са известни – „Метафизика“, 
т.е. онова, което е след физиката.

Жълтата спалня в Арл 
на Ван Гог

През май 1888 г. Ван Гог взема мал-
ко ателие в Арл, Южна Франция, къде-
то решава да се скрие от неразбиращи-
те го парижки художници и критици. В 
една от четирите стаи на имота Винсент 
оборудва спалня. През октомври всичко 

Леонардо провел кастинг за 
модели за „Тайната вечеря“

XИ още малко известни истории за големите шедьоври на света

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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е готово и той решава да рисува „Спал-
нята в Арл“, пише и сайтът ©10-те най. 
Колоритът и уютът на стаята са много 
важни за художника. Всичко трябвало 
да навежда на мисълта за почивка. Но 
платното е издържано в тревожни жъл-
ти тонове. Изследователите на Ван Гог 
смятат, че това несъответствие се дължи 
на факта, че художникът пиел билката 
напръстник – средство против епилеп-
сия, което предизвиква у пациента се-
риозни промени във възприятието на 
цветовете, като цялата действителност 
пред очите на болния се вижда в жълто-
зелени тоналности.

Айфеловата кула - 
в Барселона?

Днес Айфеловата кула можеше да се 
намира в сърцето на Барселона, къде-
то сега се издига скромна триумфална 
арка. Когато Айфел представил проекта 
си на местните власти по случай Светов-
ното изложение през 1888 г., кулата им 
се сторила странна, прекалено висока и 
много скъпа. В Париж я одобрили само с 
един глас в повече с намерение да бъде 
разрушена след известно време, както 
настоявали различни обществени сре-
ди. Намерил се само един човек, проя-
вил далновидност, който я спасил, като 
убедил останалите, че може да послужи 
като кула за далекосъобщения.

Свободата не носи корсет
Според изкуствоведа Етиен Жьоли, 

Дьолакроа нарисувал лицето на жена-
та от знаменитата си картина, като за-
имствал чертите на реално същест-
вуващата парижка революционерка 
– перачката Анна Шарлота. Тя излязла на 

барикадите след гибелта на брат си, убит 
от кралските войници, и унищожила де-
вет гвардейци. Художникът изобразява 
тази смела жена с гола гръд. Според не-
говите представи това е символ на хра-
брост и самоотверженост. Дьолакроа 
рисува тържеството на демокрацията – 
голата гръд показва, че свободата е като 
простолюдието – не носи корсет.

„Енеида“ за унищожение
Великият древноримски писател Пуб-

лий Вергилий Марон оставил указания 
след смъртта му ръкописът „Енеида“ да 
бъде изгорен, тъй като нямало да има 
време да го изглади и го смятал за не-
довършен. Император Август, който по-
ръчал произведението на Вергилий, за-
повядал да не се изпълнява последната 
воля на поета. Наредил други автори да 
обработят поемата, ако е необходимо 
да се усъвършенства, и да бъде публи-
кувана. Благодарение на него това вели-
ко произведение достига до наши дни.

Картина на Гоген 
спасява живота му

Най-известното платно на Гоген „Кои 
сме“ съдържа една особеност – раз-
глежда се не отляво надясно, а отдясно 
наляво като кабалистичните текстове, 
от които художникът се интересувал. В 
този ред се развива алегорията на ду-
ховния и физически живот на човека – 
от зараждането на душата му - спящото 
дете в долния десен ъгъл, до неизбеж-

ността на смъртния час - птицата с гуще-
ра в ноктите си в долния ляв ъгъл.

Гоген рисува картината в Таити, къде-
то бяга няколко пъти от цивилизацията. 
Но този път отшелничеството му при-
чинява депресия. След като завършва 
картината си, която трябвало да е нещо 
като духовното му завещание към по-
коленията, Гоген взема кутийка с миша 
отрова и тръгва към планината, за да 
умре. Но великият творец не взел дос-
татъчно количество от смъртоносното 
прахче и останал жив. На сутринта той, 
клатушкайки, се стигнал до своята ко-
либа и заспал. Когато се събудил, усе-
тил мощен прилив на сили и жажда за 
живот. През следващата 1898 г. започва 
светъл период в творчеството му и зем-
ните му дни.

Извънземно 
със светещ пръст

В разговор между режисьорите Джо-
узеф Л. Манкиевич и Стивън Спилбърг 
първият споделил: „Сънувах нещо изне-
надващо, но много хубаво. Един извън-
земен с доста неприятна външност ми 
говори за дома си. Трябваше да му по-
могна да се върне и със светещ пръст ми 
показа искряща звезда. Уплаших се мно-
го, но накрая грозното същество вдъхна 
в сърцето ми нежност.“ Спилбърг оста-
нал поразен и настоял да направи филм 
за това. Манкиевич се присмял на мла-
дия си колега и му казал, че ще бъде 
пълна глупост, която нямало да заинте-
ресува никого. Спилбърг поискал идея-
та и Манкиевич с удоволствие я преот-
стъпил без ангажименти. За изненада на 
всички, се появил филмът „Извънземно-
то“.

Тадж Махал 
на търг в Лондон

Около 1830 г. по решение на англича-
ните било предвидено разрушаване на 
Тадж Махал в Индия, за да може мрамор-
ната му фасада да се пренесе в Лондон и 
да се продаде на търг. 

В момента, когато разрушителните ра-
боти щели да започнат, от Лондон прис-
тигнала заповед това да не се прави, за-
щото дни преди това на търг мраморни 
късове от разрушени индийски сгради, 
обявени за продан, не постигнали очак-
вания финансов резултат. Така бил спа-
сен уникалният паметник за поколени-
ята.
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Учени извлякоха най-старата известна ДНК от 
кътниците на мамут, живял на територията 
на североизточен Сибир преди 1,2 млн. г.

Зъбите, от които е извлечена и секвенирана 
ДНК, са от три мамута. Те са се запазили в перма-
фроста - вечната замръзналост. Някои от останки-
те са намерени през 70-те години на миналия век, 
но чак съвременната технология е дала възмож-
ност да бъде извлечена ДНК.

Най-старият от трите зъба е открит край р. Крес-
товка. Той е на 1,2 млн. г. Вторият от поречието на 
Адича е на около 1 млн. г. Третият е бил близо до р. 
Чукоча. Той е най-млад - на около 700 000 г.

Досега най-старата ДНК беше от кон, живял 
на територията на канадски Юкон преди около 
700 000 г.

Учени откриха „странни създания“ под дебе-
лия 900 м антарктически леден шелф. Откри-
тието е направено при сондажни работи на 

шелфа Филхнер Рон.

Специалистите искали да вземат проба седи-
мент и се изненадали, когато видели с камера-
та животни, прикрепени за скалата на дъното. Те 
приличат на морски гъби, но може да има и други 
форми на живот, разказа Джеймс Смит от Британ-
ския антарктически институт.

Неподвижни животни в подобни условия - пъл-
на тъмнина и температура минус 2,2 градуса Цел-
зий, досега не бяха откривани. На такова разстоя-
ние - 260 км от открития океан, са наблюдавани 
много малко видове.

Прикрепените за скалата на дъното животни са 
били на 1500 км от източник на фотосинтеза.

Деми Ловато: Преживях три 
инсулта и един инфаркт

Южени Бушар си има ново 
гадже
Отминалият Свети Валентин стана 

повод за много любовни откро-
вения. Някои звездни двойки 

официално обявиха, че са заедно. Сред 
тях се оказаха и тези двама известни 
спортисти.

Канадската тенисистка Южени Бу-
шар и играчът на американски футбол 
Мейсън Рудолф направиха връзката си 
„официална“ с публикация в Instagram.

На профила на 25-годишния куотър-
бек те позираха заедно на плажа в Кабо 
Сан Лукас, Мексико, където са на по-
чивка. Текстът гласеше: „Моята вален-
тинка“.

26-годишната тенисистка, която в 
момента чак на 141-о място в светов-
ната ранглиста, беше забелязана ня-
колко пъти на мачовете на Рудлоф за 
Pittsburgh Steelers, а снимката само по-
твърди слуховете на феновете им.

Парис Хилтън каза „да“  
на Картър Реум

От сибирски мамут 
извлякоха най-старата ДНК

„Странни създания“ живеят 
под леда в Антарктика

Деми Ловато разкри шокиращи де-
тайли за свръхдозата си през 2018 
г., която за малко не отне живота й.

В документалния филм Demi Lovato: 
Dancing with the Devil изпълнителката 
говори за най-мрачния си момент досе-
га, как той се е отразил на психичното и 
физическото й здраве и как е успяла да 
се съвземе.

През юли 2018 г. звездата беше наме-
рена в безсъзнание в дома си в Лос Ан-
джелис след свръхдоза. Ловато, която 
дълго време се бореше с алкохолна и 
наркотична зависимост, прекара две сед-
мици в болница, преди да започне лече-
ние в рехабилитационна клиника.

„Преживях три инсулта и един ин-
фаркт. Лекарите ми казваха, че ми оста-
вали 5-10 мин. живот“, казва тя.

Парис Хилтън навърши 40 години, 
а юбилеят й стана още по-праз-
ничен и запомнящ се благодаре-

ние на половинката й Картър Реум.
След малко повече от година връзка, 

той падна на колене пред милионер-
ската наследница с огромен годежен 
пръстен с диаманти и я попита дали ще 
се омъжи за него. Последва положител-
ният отговор на Хилтън и много сним-
ки, с които увековечиха събитието.

Както всичко друго в живота на Па-
рис, и годежът й е бил внимателно пла-
ниран до последния детайл. От думи-
те на Хилтън разбираме, че по случай 
рождения й ден нейната половинка й 
е организирал пътуване-изненада до 
„тропически рай". И двамата уж са оти-
вали на вечеря на плажа, когато е раз-
брала какво всъщност й е подготвил.
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Художничка от Филаделфия подобри светов-
ния Гинес рекорд, като сътвори огромна ри-
сунка с флумастери с площ от 1983 кв. м.

На 24-годишната Даймънд Уайпър-Йънг й отне 
63 часа в продължение на пет дни, за да изработи 
рекордната рисунка с черни флумастери. Творба-
та й беше изложена в Института Франклин в град 
Филаделфия. С новото си постижение тя подо-
бри предишния рекорд на италианския художник 
ФРА!. През 2020 г. той направи рисунка на площ 
от 1865 кв. м.

Уайпър Йънг, която е учителка по рисуване, 
възнамерява чрез своето Гинес постижение да 
вдъхнови младите хора.

Саудитката Охуд Алмалки пък влезе в рекорди-
те на Гинес благодарение на картина, която тя на-
прави от инстантно кафе.

В зоопарка в руския град Барнаул тигър се 
научи да „пее“, за да привлича внимание. 
За това разказаха служителите на зоопар-

ка, показвайки видеото с животното в социална-
та мрежа. „Сензация! Никога не сте виждали нещо 
подобно! Пеещ тигър“, пише надписът към виде-
ото.

Кадрите показват как животното, седящо в го-
лямата си клетка, издава необичайни звуци и 
ръмжи.

„От самото си раждане той привлича внимани-
ето на майка си, когато тя е заета с другите мал-
ки. Той умишлено отиваше в друг ъгъл и започва-
ше да вика, докато тя не остави останалите малки, 
за да се отдаде само на него. Просто е капризен“, 
обясниха от зоопарка.

Биолози установиха, че сивите тюлени също 
могат да образуват думи и да пеят като хората.

Дрю Баримор иска да 
остарява естествено

Художничка сътвори 
рисунка за Гинес рекорд

Тигър се научи  
да „пее“ в зоопарк

Дрю Баримор е една от неостаряващите актриси 
на Холивуд. На 45 години, отглеждайки две деца и 
продължавайки да се снима в киното, тя изглежда 

перфектно, но зад това не се крият корекции, а здраво-
словен начин на живот, признава тя, посочвайки, че иска 
да остарява естествено и не желае да си слага ботокс или 
филъри.

Дрю признава, че индустрията, в която си изкарва хля-
ба от години, кара много известни личности да променят 
външния си вид. Дрю насърчава жените на нейната въз-
раст да се харесват каквито са – с бръчки и тъмни кръго-
ве под очите, но здрави. Вече няколко години звездата 
от „Ангелите на Чарли“ развива своя козметична линия, 
която й помага да остарява с финес.

Гуинет Полтроу 
се възстановява 
от COVID-19

Кортни Кокс 
засвири на пиано
Кортни Кокс показа уменията си на пиано. Актрисата от 

„Приятели“ изсвири парчето „I'll be there for you“, саунд-
тракът към сериала, започнал през 1994 г. Заедно с Джо-

ел Тейлър Кокс седна зад клавишите и се справи прекрасно с 
песента.

„Как се справих?“, написа тя под видеото, което сподели в 
Instagram. Тя даде задача на последователите си да измислят 
друга песен, която биха искали да чуят от нея.

Това не е първият път, в който Кокс показва музикалните си 
умения. Преди време тя направи кавър на по-съвременна пе-
сен, избирайки „Drivers Licence“ на Оливия Родриго. Видеото 
привлече вниманието на самата изпълнителка, която заяви, че 
Кортни се е справила по перфектен начин със задачата.

Тези дни стана ясно, че актрисага Гуинет Полтроу също е 
сред жертвите на коронавируса, които ги чака дълго въз-
становяване.

48-годишната звезда не уточнява кога точно се е разболяла, 
казва само „по-рано". Гуинет споделя, че все още изпитва умо-
ра с дълги последствия и „мозъчна мъгла". Миналия месец си 
е направила няколко теста, които са показали високи нива на 
възпаление. Тогава се обръща към експерт в областта – д-р Уил 
Коул. Той обяснява, че възстановяването й ще продължи по-
дълго от обикновено.

В момента тя е по-внимателна с храната. Не използва алко-
хол и захар и спазва строга кето и растителна диета. Приема 
добавки, тренира сутрин и набляга на кокосовите аминокисе-
лини.
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Бунтарката Ребъл Уилсън обяви, 
че 2020 г. е годината на здраве-
то за нея. Тя си постави за цел да 

отслабне до 75 кг и го направи.
Актрисата сподели за отслабване-

то и методите, които много са й по-
могнали. Отначало Ребъл се е подла-
гала на изтощителни диети. Но това 
е продължило едва седмица, като 
свалила няколко килограма. Но това 
не дало резултат, защото си върнала 
много бързо старото тегло.

Ключът към нейния успех се оказал 
преразглеждане на подхода за от-
слабване. „Реших да подходя изчер-
пателно към този въпрос. Например, 
никога не съм работила върху емо-
ционалния компонент, което е из-
ключително важно. Страдах без хра-
на, бях пристрастена. Разработих го с 
психолог и ми стана по-лесно“, споде-
ля Уилсън.

26-годишната изпълнителка 
използва Instagram, за да 
сподели снимки, включи-

телно наедрялото си коремче и хра-
ните, които яде в момента. Тя напи-
са съобщение, в което обяснява как 
бременността е променила тялото й и 
мнението й относно половете.

„Мисля много за тялото си. Стран-
но е да гледам как се променя толко-
ва бързо. Мислех си, че бременността 
ще ми даде много силни, двуполюс-
ни чувства около майчинството, но 
всъщност ми помогна да изчистя мне-
нието си около половете“, написа Хол-
зи.

Тя допълва, че по време на този 
щастлив период готви, спи и чете мно-
го книги. В същото време обаче тъгува 
по семейството и приятелите, които 
не могат да я посетят заради панде-
мията от коронавирус.

Холзи очаква първото си 
дете

Ребъл Уилсън:  
Бях пристрастена!

Учени откриха любовно писмо от Втората све-
товна война от потънал товарен кораб на 
име „SS Gairsoppa“ на няколко километра от 

бреговете на Ирландия.
Ръкописът е едно от 717 писма, които не са до-

ставени от „SS Gairsoppa". Корабът е плавал от 
Калкута до Ливърпул с пратка сребро в помощ на 
британската армия. Корабът обаче е унищожен от 
германска подводница на 16 февруари 1941 г. То-
гава от 86 членове на екипажа оцелява само един.

Корабът е лежал на дълбочина от 5 км почти 70 
години, докато през второто полугодие на 2000-
та го открива американска компания, занимава-
ща се с дълбоководни изследвания.

В резултат на това специалистите извадили из-
под останките над 100 тона сребро и писма.

Интересно е, че именно в лимоновата кора 
се съдържа прословутият витамин С, той е 
в „кожата“, която съдържа десет пъти пове-

че, отколкото има в сока.
Кората съдържа много ценно етерично масло, 

което лекува главоболие, подобрява настроени-
ето и лекува възпалителни процеси.

Ако чувствате неразположение, пийте чай с ли-
мон и хапнете от кората. Нарежете ситно корите 
на лимона и ги разстелете на тънък слой. Обелки-
те убиват вредните бактерии.

За да избелите кожата си, използвайте лимоно-
ва кора, с която избършете лицето си, а за подо-
бряване на метаболитните процеси пийте гореща 
вода с лимон сутрин.

При главоболие прикрепете лимонова кора 
към слепоочията или челото си. Болката ще отми-
не след няколко минути.

Откриха любовно писмо 
на дъното на океан

Обелките на лимона 
убиват бактериите

Джейн Сиймор 
на 70: Не съм 
секссимвол
Джейн Сиймор не се притеснява от старостта. 

Всъщност, актрисата, която навърши 70 г., при-
знава, че се чувства различно отпреди.

„Аз съм оптимистичен човек. Винаги си мисля, че 
трябва да се чувствам възможно най-млада и да се 
държа по този начин“, казва тя.

Колкото и да й се иска да живее без съжаление, Сий-
мор казва, че иска да може да даде един важен съвет 
за красотата. Живяла в Англия, където през повечето 
време е било облачно, Джейн често е използвала ва-
канциите за събиране на тен.

За да се сдобие с по-добър загар, тя е взимала гот-
варско олио и се е мажела с него. Сега обаче Сиймор 
не би направила същото, защото знае колко вредно 
може да е слънцето за кожата.
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Актьорът Кит Харингтън, познат като Джон 
Сноу от сериала „Игра на тронове“, стана 
баща. Двамата с половинката му – актри-

сата Роуз Лесли, която изигра една от любими-
те на Сноу – Игрит, посрещнаха първородния си 
син.

Новината за раждането на първото дете на 
двойката съобщиха техни близки. И двамата са 
много щастливи, разкриват те. Актьорите са за-
снети от папараци на разходка с новороденото 
само дни след раждането му.

Кит и Роуз разкриха, че очакват дете през сеп-
тември. След това обаче те се скриха от погледа 
на феновете и запазиха щастливите мигове пре-
ди раждането за себе си и близките си.

Да сваля костюма на Джон Сноу беше като да 
ми дерат кожата, сега съм щастлив татко, при-
знава актьорът.

Кендъл Дженър е работила върху таен проект в 
продължение на 4 години и най-накрая е готова 
да разкрие неговото име.

Супермоделът влиза в алкохолния бизнес, като пу-
ска на пазара своя марка текила. Напитката ще се 
казва 818 Tequila, съобщи Дженър в Instagram.

Според модела, питието е било правено тайно 
в продължение на четири години, като вече дори 
може да се похвали с награди.

„През последната година пия само това и нямам 
търпение всеки да се докосне до тази напитка и да 
йсе наслади колкото мен“, пише Кендъл.

Звездата показа и отличията, които напитката е 
получила, включително от състезанието за „Най-до-
бри спиртни напитки“, където съдиите са отсъдили, 
че това е най-добрата текила за 2020 г.

Кит Харингтън стана баща 
на момченце

Криси Тейгън страда 
от тежка алергия
Моделката Криси Тейгън стра-

да от подути устни, след като 
яла „подозрителен порто-

кал“.
35-годишният модел се оказа с 

тежка алергична реакция, след като 
е отхапала малко от кората на плода, 
което довело до издуване на двете й 
устни.

Красавицата публикува кадър в 
Инстаграм, обяснявайки, че това да-
леч не са филъри в устата, нито е 
лошо направена козметична проце-
дура.

„Не е грешка с филъри. Случи се, 
след като отхапах малко от кората 
на подозрителен портокал. Може би 
пестициди по външната част?“, гласи 
постът на Тейгън.

Доктор Сандра Лий е консултирала 
съпругата на Джон Леджънд, поста-
вяйки й диагноза алергия. Моделка-
та се надява медикаментите да й по-
могнат в борбата със заболяването.

Преди 66 млн. г. един огромен обект се е 
сблъскал със Земята, причинявайки из-
чезването на динозаврите и на голям брой 

живи същества. Досега се смяташе, че става дума 
за астероид, но според ново проучване виновни-
кът е бил фрагмент от комета.

Космическият обект е дошъл от покрайнините 
на Слънчевата система и е бил с големина 7 км. 
Фрагментът се е отделил след експлозията на ко-
мета, дошла от облака на Оорт, който е съставен 
от отломки и се намира много далеч, на граница-
та на Слънчевата система.

Преди да се разбие в днешния мексикански 
полуостров Юкатан, кометата е била изтласкана 
към Слънцето от гравитационното привличане 
на Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата 
система.

Бoрдър кoлитo Ким бeшe прoдaдeнo зa $38 
893 нa търг, кoeтo гo прaви нaй-cкъпoтo 
oвчaрcкo кучe в cвeтa.

Книгaтa нa рeкoрдитe нa Гинec oбяви, чe Ким e 
прoдaдeнa нa търг в интeрнeт oт Фaрмърc мaр-
тc Дoлтeлaй в Уeлc тoчнo прeди дa нaвърши eднa 
гoдинa. Дeви Джeнкинc, фeрмeрът и дрecьoр, oт-
глeдaл Ким, зaяви, чe тя вeчe e c интeлигeнтнocттa 
нa 3-гoдишнo oвчaрcкo кучe.

„Тя мoжe дa прaви вcичкo - дa нacoчвa крaви и 
oвцe, гoтoвa e зa вcякaкви зaдaчи и фeрмeрcкa 
рaбoтa“, кaзa Джeнкинc.

Канадски учени стигнаха до заключението, че 
бордър колито е най-интелигентното от всички 
породи кучета.

Прeдишният рeкoрд зa цeнa нa oвчaрcкo кучe e 
$26 088. Пocтaвeн e нa търг прeз oктoмври 2020 г.

Динозаврите изчезнали 
след падането на комета

Продадоха бордър коли 
за рекордна сума

Кендъл Дженър 
пуска своя  
марка текила
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К
упуваш билет за далечни 
страни, но не за да се любу-
ваш на екзотиката им, нито 
да опознаваш културата им, а 
за да посетиш ваксинацион-

ния център и да получиш дози срещу 
COVID-19. Това е новата реалност, която 
се превръща във все по-честа практика 
на фона на недостигащите ваксини сре-
щу коронавирус в световен мащаб.

Първите сведения за така наречения 
ваксинационен туризъм дойдоха в края 
на миналата година от Индия. Тогава 
местни туроператори започнаха да под-
готвят пътувания до Лондон и Ню Йорк, с 
които да транспортират свои клиенти, за 
да могат да се ваксинират с продукта на 
P£zer/BioNTech срещу COVID-19. Първите

ваксинационни туристи
плащаха по 1777 долара на човек, а в 
цената влизаше престой под карантина 
колкото е необходимо, посещение във 
ваксинационен център, като самата вак-
сина е включена в пакета, и малка раз-
ходка из града преди обратния полет 
към Индия.

Опитите да се заобиколи системата и 
да се получат ваксини извън правилата 
започнаха и в други части на света. За-
можна канадска двойка например се де-
гизира като здравни работници, за да по-
лучат ваксина срещу COVID-19, след като 
наели чартърен полет до Бийвър крийк.

След това New York Times писа за бо-
гати борсови брокери и ръководители 
на компании, които се обаждали на ле-
кари и питали дали може да си платят по 

20 000 долара, за да се придвижат до че-
лото на опашката за ваксинация, разказ-
ва Pro£t.bg.

Горе-долу по същото време губерна-
торът на щата Флорида подписа заповед, 
с която предимство за ваксина получи-
ха гражданите на възраст над 65 години, 
без да има изискване те да живеят в щата.

В резултат на това много заможни аме-
риканци, сред които и шефът на медий-
ната компания Time Warner - Ричард Пар-
сънс, се отправиха към Флорида от други 
щати, за да се наредят в челото на опаш-
ката, пише Forbes. NBC 6 South Florida ин-
формира, че щатът е приел ваксинацион-
ни туристи чак от Бразилия и Аржентина.

Базирана във Флорида туристическа 
агенция сега

организира пътувания 
до Израел

за хора на възраст под 65 г. (офертата 
е за израелски граждани, които един-
ствени в момента имат право да влизат 
в страната). Рой Гал от Memories Forever 
Travel Group казва пред Fox 35 News, че 
хора в 30-те и 40-те си години остават 
под задължителната 10-дневна каранти-
на при пристигането си в Израел, след 
което посещават ваксинационните цен-
трове.

Гал казва, че туристите „чакат до по-
следния час, а там имат ваксини, които 
не са поставени и не искат да бъдат поха-
бени, затова буквално излизат отпред и 
крещят „Някой иска ли ваксина!“, при кое-
то туристите просто влизат и биват вак-
синирани.“

Клиентите на Гал плащат 850 долара за 
двупосочен билет и около 2000 долара 
на месец, за да наемат къща за 2 месеца - 
колкото трае периодът от началото на ка-
рантината до втората доза от ваксината, 
преди да се приберат у дома.

В началото на февруари The Guardian 
информира, че ексклузивният частен 
клуб Knightsbridge Circle, който таксува 

членовете си по 25 000 паунда годишно 
(37 400 долара), рекламира пътувания с 
цел ваксинация до Обединените арабски 
емирства за своите членове на възраст 
над 65 г.

Предполагаемата сделка предлага на 
членовете ваксината на китайската ком-
пания Sinopharm, а основателят на клу-
ба Стюърт Макнийл казва пред New York 
Times, че клубът е получил 2000 молби за 
прием, след като офертата е била обяве-
на.

Дубай наскоро стартира кампания 
за привличането на дигитални номади, 
които „да живеят и работят в близост до 
морето“ в продължение на година. Към 
офертата има добавен бонус, който всич-
ки жители на ОАЕ получават - ваксина 
срещу COVID-19.

Les Echos информира, че Куба има 
сходна рекламна кампания, предлагайки 
плаж, Карибско море,

коктейли мохито 
и ваксина

на хората, които искат да посетят стра-
ната. Куба се надява да произведе 100 
милиона дози от своята собствена вак-
сина Soberana 2, за да ваксинира хората 
през първото полугодие.

Междувременно, New York Times писа, 
че въпреки пандемията много америка-
нци все още търсят начини да пътуват в 
чужбина с цел медицински туризъм за 
някаква процедура или лечение, което 
не могат да си позволят в САЩ.

Според международния гид за меди-
цински туризъм Patients Beyond Borders 
Мексико и Коста Рика са най-популярни-
те дестинации за стоматологични услу-
ги, козметични операции и лекарства с 
рецепта, докато Тайланд, Индия и Южна 
Корея са в челото по отношение на по-
сложните интервенции във връзка с ор-
топедични проблеми, сърдечносъдови 
заболявания, рак и лечение на безпло-
дие.

Ваканция за ваксинация: 
Новият туризъм
XТуроператори все по-често 

предлагат пакети за пътуване с 
посещение във ваксинационен център

Сн.: Pixabay
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