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Цитирането на BG VOICE е задължително.

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
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Тази година предварителният интерес 
към изборите в България е повишен, но 
е малко вероятно да произведе по-го-
ляма от обичайната активност в самия 
изборен ден. По-големият интерес из-
глежда идва от големия брой подадени 
заявления предимно във Великобри-
тания, които вече не са в Европейския 
съюз и там ще има ограничения. Но не 
само там.

Две седмици преди края на срока за-
явления за гласуване са подали пове-
че наши сънародници тук, отколкото на 
предишните избори. В САЩ, както и в 
другите държави извън ЕС, има ограни-
чения от закона до 35 секции и ако това 
не се промени, българските власти ще 
трябва да избират къде да разположат 
секциите.

САЩ вече имат опит с избори по вре-
ме на пандемия, и то в най-големия й 
пик, така че тук има практики, които 
българските власти могат да приложат. 
Но най-активната група избиратели, по-
възрастната част от емигрантите, все 
още се страхуват от COVID-19, незави-
симо че намаляват случаите и между 1,4 
и 1,8 милиона души се ваксинират все-
ки ден.

Рекордната активност на български-
те гласоподаватели в САЩ досега е била 
близо 10 хиляди подадени бюлетини 
при общност, която по проучвания на BG 
VOICE е около 400 хиляди души. Новите 
играчи сред партиите, например Сла-
ви Трифонов, будят допълнителен инте-
рес към темата парламентарни избори 
в България като цяло. На референдума, 
който той инициира обаче, имаше ог-
ромни опашки пред избирателните сек-
ции в Чикаго и на други места, но в края 
на деня общият брой подадени бюлети-
ни беше толкова, колкото и предишни 
години. Единственият вариант повече 
българи в САЩ и в чужбина да участ-
ват в изборния процес в България, е ня-
каква форма на дистанционно гласува-
не – електронно или по пощата. Това са 
възможности, за които мнозинството от 
българите в чужбина настояват от го-
дини. Още повече, че дистанционното 
гласуване има дълги традиции в САЩ, 
независимо че беше поставено под съм-
нение на последните американски избо-
ри от поддръжниците на Доналд Тръмп 
(според всички институции и съдилища 
в страната без никакво основание).

Българите, които отидат до урните в 
САЩ, традиционно гласуват почти на-
равно за управляващата партия (на мес-
тата с повече работещи в производстве-
ния сектор и услугите) и за различните 
десни обединения (в районите със слу-
жители в големи компании, ИТ сектора 
и финансовите институции). БСП и ДПС 
са много далеч назад в предпочитания-
та им.

Ще следим с интерес вота за партия-
та на Слави Трифонов, която, също като 
ГЕРБ, се налага като лидерска партия, 
както и новата „Републиканци за Бълга-
рия“ – със силно чикагско присъствие и 
заявка за реформи, които пряко касаят 
българите в чужбина. 

В BG VOICE традиционно правим ма-
щабно отразяване на изборите още 
отреди 10 години. Ще покрием вота в 
Северна Америка и чужбина с десетки 
камери и екипи в най-големите избира-
телни секции. Ще имаме и студио в НДК. 
Благодарение на технологии като вир-
туална реалност, тъч скрийн и много 
други, ще имаме възможност за над 30 
живи връзки и ще ги използваме, за да 
включим и български политолози, кои-
то работят в американски университе-
ти и изследват политическите процеси 
в Родината и на Балканите – техният по-
глед ще бъде наистина различен и инте-
ресен. Ще се чуе и гласът на нашите съ-
народници от различни социални групи 
в Америка – защо са отделили от време-
то си, за да гласуват, каква промяна тър-
сят и кое би ги върнало в България. Не-
съмнено след очакванията им ще чуем 
вече до болка познати неща - да се съз-
дадат правила, които да важат за всич-
ки и за чието спазване да има свободни 
институции, които да следят – полиция, 
прокуратура, съд. Видяхме в САЩ как, 
когато институциите работят, те са спо-
собни да спрат дори и президент, който 
иска да подмени изборния резултат. Ко-
гато съдебната система работи, това не е 
възможно. Затова и основните надежди 
са насочени към установяването на ра-
ботеща правосъдна система и еднакви 
правила за всички.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Само дистанционният вот 
ще увеличи гласуващите 
българи в чужбина

https://www.globalbash.com
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Б
ългарите в САЩ показват не-
запомнено голям интерес 
към парламентарните избо-
ри на 4 април. Това потвърди 
преподавателят в Калифор-

нийския университет проф. Христофор 
Караджов. Броят на избирателните сек-
ции, за които сънародниците ни в Аме-
рика са събрали заявления, вече е 38, 
сочат данните от платформата glasuvam.
org. Самите заявления, които българите 
в САЩ са подали, вече са 3672.

По закон обаче в страните извън Ев-
ропейския съюз не могат да се отварят 
повече от 35 секции.

„Интересът към изборите в САЩ е не-
запомнено голям. Имаше страшно голя-
ма активност при заявлението за отва-
ряне на нови секции. Вече са доста над 
законовия максимум от 35 места. Само 
в Чикаго са 14. Има в Южна Калифор-
ния, в Сан Диего, Финикс, Лас Вегас и 
т.н.“, каза пред Bulgaria ON AIR проф. Ка-
раджов.

Според него интересът е висок въ-
преки условията на пандемия. Кара-
джов припомни, че техническото отва-

ряне на секцията не е лесно. На много 
места, където досега е имало секция, 
давана под наем от училища и църк-
ви, сега това е невъзможно. Различни-
те щати налагат различни ограничения.

Преподавателят е на мнение, че про-
цедурата би могла да бъде по-лесна. 
Според него държавата нехае.

В същото време вицепремиерът и 
външен министър Екатерина Захариева 
заяви, че в чужбина България ще открие

повече изборни секции 
от всякога

Тя призова избирателите зад граница 
да не се поддават на провокации, които 
биха довели до затваряне на секциите 
заради противоепидемичните правила.

„Предвиждаме да открием повече 
секции в чужбина, отколкото на всич-
ки избори досега“, заяви пред bTV За-
хариева. Тя уточни, че до момента са 
потвърдени 385 секции за гласуване из-
вън страната - с 14 повече от миналите 
избори. Срокът за заявления за обра-
зуване на секции е до 9 март, като спо-
ред Изборния кодекс за отварянето на 

пункт за гласуване извън дипломатиче-
ско или консулско представителство е 
необходимо да има поне 60 заявления.

На парламентарните избори през 
2017 г. се гласуваше в 371 секции зад 
граница, а на тези през 2014 г. - в 426, 
през 2013-а - 227, през 2009-а - 274 сек-
ции.

Захариева съобщи, че България вече 
е получила съгласието на 76 държави 
за откриване на секции за парламен-
тарния вот.

Вицепремиерът призова българи-
те в чужбина да бъдат активни не само 
в подаването на заявления за открива-
не на нови секции, но и във включване 
в секционните избирателни комисии. 
„Получаваме сигнали, че има призи-
ви хората да не спазват правилата за 
дистанция, за да затворят тамошни-
те власти секциите и после да обвинят 
българската държава. Убедена съм, че 
хората са мъдри и ще предотвратят та-
кива опити“, заяви Захариева.

Българите в САЩ с „незапомнено 
голям интерес“ към изборите
XПодадените заявления надхвърлиха законовия максимум за отваряне на 35 секции

проф. Христофор Караджов

http://imgtrucking.com
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Е
вропейският главен прокурор 
Лаура Кьовеши е отхвърлила 7 
от десетте предложения за ев-
ропейски прокурори от Бълга-
рия, съобщи euractiv.bg. Това 

са хората, които на местно ниво трябва 
да работят по делата за злоупотреби с 
евросредства. Сега по процедура Про-
курорската колегия на Висшия съде-
бен съвет трябва да изпрати на Кьове-
ши следващите имена от класирането, 
пише „Сега“.

Европейската прокуратура е уведо-
мила българското министерство на пра-
восъдието с писмо, че имат забележки 
по седем от десетте български канди-
датури, излъчени на 13 февруари, казва 
пред EURACTIV България Милан Ярон, 
шеф на кабинета на Кьовеши. „Това не 
е добър знак. Когато искаме допълни-
телна информация, това не е защото 
някой недостатъчно добре си е попъл-
нил автобиографичните данни или не 
му е ясно мотивационното писмо. Това е 
ясен знак, че не сме доволни от предло-
жените кандидатури“, каза Ярон.

Той обясни, че Европейската прокура-
тура има

две категории забележки
като първата е основно от юридически 
характер.

„Не смятаме, че българските следова-
тели (трима от предложените са следо-
ватели, б.а.) са подходящи за Европей-
ската прокуратура. Уважаваме тяхната 
работа, признаваме, че според българ-
ския закон те са част от съдебната сис-
тема, но не смятаме, че такива хора имат 
необходимата квалификация за Евро-
пейската прокуратура. Тъй като българ-

ските следователи никога не пледират 
пред съда, а точно това е част от задача-
та на европейските прокурори, не смя-

таме тези кандидатури за подходящи“, 
каза Ярон.

Във втората категория са кандидати, 

които са работили като съдии. Такъв е 
един от предложените. „Това са хора, 
които са били съдии по граждански и 
търговски дела, без опит в криминал-
но право. Хайде, де! Които никога не са 
водили криминално разследване. И ни-
кога не са разследвали престъплeния 
с фондове на ЕС и нямат прокурорски 
опит. Хайде, де! Сериозно ли?“, възкли-
кна той.

„На основата на информацията, коя-
то ни беше предоставена, и на познава-
нето ни за българската съдебна систе-
ма, сред кандидатите има хора с много 
малък или никакъв опит. Те са били ак-
тивни на ниско местно ниво (районно), 
докато нашето разбиране за типа прес-
тъпления, с които ще се борим, е за та-
кива на окръжно ниво“, казва Ярон.

Запитан дали това означава, че Ев-
ропейската прокуратура очаква седем 
нови кандидати от българската страна, 
той отговори: „Абсолютно!“

На въпрос дали службата на Кьове-
ши се е сблъскала с подобни проблеми 
с кандидати от друга страна, той отгово-
ри отрицателно.

Кьовеши отхвърли повечето 
европрокурори от България
XЕвропейският главен прокурор очаква 7 нови имена от страната
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Facebook въвежда нова 
регулация в България

Facebook въвежда нови регулации 
в България и Унгария. Екип ще про-
верява публикации в социалната 

мрежа за невярна или подвеждаща ин-
формация. Двама журналисти - по един 
от двете държави, се включват в евро-
пейския екип на Facebook, който следи 
съдържанието на мрежата. Целта е да 
се ограничи разпространението на кон-
спирации, неверни твърдения за ваксините, публикации, подстрекаващи към на-
силие, и др.

Ученички се напиха по време 
на онлайн урок

Две ученички са колабирали след 
употреба на алкохол. Момиче-
тата на 12 години са участвали 

в купон в Благоевград. Ученичките са 
приети в Спешна помощ малко след 
обяд. Едно от тях е обяснило на ме-
диците, че се е почувствало зле, след 
като пили алкохол на импровизиран 
купон. Полицията разследва случая. 

По непотвърдена информация, освен алкохол, момичетата са употребили и нар-
котици. А инцидентът се е случил по време на онлайн урок.

Ваксините за „зелените 
коридори“ свършиха
Ваксините за така наречените зе-

лени коридори, в които може-
ха да се ваксинират и хора из-

вън приоритетните групи, свършиха. 
Така възможността отпада до присти-
гането на нови дози. Ваксините за ма-
сова имунизация свършиха най-на-
пред в „Пирогов“ и ВМА, а след това 
в болница „Св. Иван Рилски“ и в Алек-
сандровска болница. Чакащите в „Св. 
Иван Рилски“ се наредиха още в 7 ч. във вторник - час преди пунктът да отвори. 
Някои от хората се редяха за пореден път с надежда да се имунизират.

Алфа Рисърч: Разликата 
между ГЕРБ и БСП нараства

Разликата между ГЕРБ и БСП за 
предстоящия вот се увеличава, 
сочи ново представително про-

учване на „Алфа Рисърч“. „Дистанци-
ята се обяснява с две неща – едното 
е сериозна мобилизация на ГЕРБ и 
структурите на партията. Второто е 
недоброто организационно състоя-
ние на БСП. Не е толкова висок ръс-

тът при ГЕРБ, колкото е слаба мобилизацията при БСП“, коментира социологът 
Боряна Димитрова.

Топ плувец отказва да се 
състезава с националния тим
Звездата на българското плуване 

Антъни Иванов се закани да не 
стъпи на лагер с националния 

отбор, докато този треньорски щаб 
работи с тима. 21-годишният състеза-
тел коментира скандала с тримата си 
колеги, уличени в употреба на анабо-
лен стероид. Антъни призна в разго-
вор от САЩ, че ще плува за България 
на Европейското първенство през май в Унгария, но не смята да рискува да се 
готви с българския тим. „Заставам напълно зад момчетата, те не са знаели какво 
има в чашките“, каза Иванов в тв интервю.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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К
райният срок за регистрация 
на партийните листи за избо-
рите на 4 април изтече. Ос-
новните партии и коалиции 
вече записаха кандидат-депу-

татите си в ЦИК. А от списъците с пре-
тендентите за народни представители 
дебнат не една и две изненади – неочак-
вани включвания и още по-неочаква-
ни липси, политическо пребоядисване, 
миски, актьори и спортисти.

Една от големите новини, разбира се, 
е, че в листите на ДПС липсва бизнесме-
нът Делян Пеевски. Макар да бе издиг-
нат от повечето партийни структури, 
медийният бос ще остане извън парла-
мента. 

Сред кандидатите, номинирани от уп-
равляващата партия ГЕРБ, най-сериозна 
изненада е регистрирането на бившия 
външен министър във втория кабинет 
„Борисов“ - Даниел Митов. В предиш-
ното правителство той беше от квотата 
на Реформаторския блок, а преди това 
беше член на ДСБ, която днес е част от 
коалицията „Демократична България“.

В същата кандидат-депутатска листа 

(за 25 избирателен район) на 15-то мяс-
то пък е най-кратковременният лидер 
на СДС Пламен Юруков, съобщава „Сво-
бодна Европа“.

Водач на листата на ГЕРБ в Софийска 
област се оказа подалият оставка

след скандала в Росенец
бивш вътрешен министър Младен Ма-
ринов. През лятото на миналата година 
премиерът Борисов се дистанцира от 

него и колегите му Владислав Горанов и 
Емил Караниколов (бивши министри на 
финансите и икономиката), които напус-
наха министерските си постове.

Изненада има и в листите на коалиция 
„Демократична България". В тях се появи 
неочаквано лекарят пулмолог д-р Алек-
сандър Симидчиев.

БСП също включи известен лекар в 
листите си. Добре познатият хирург 
проф. Димитър Раденовски е от граж-

данската квота на партията и е втори в 
листата във Видин. За да привлекат из-
биратели, социалистите заложиха тра-
диционно и на спортисти. Изненадата в 
София е попадането в една и съща листа 
на две популярни във футбола имена на 
отборите „Левски“ и ЦСКА - Емил Велев-
Кокала и Христо Марашлиев.

ВМРО привлече в своите кандидат-де-
путатски листи дългогодишен партиен 
член на БСП. Това е Боян Чуков. В лис-
тите на Красимир Каракачанов е и бив-
шият водещ на Нова телевизия Кузман 
Илиев, за който се смяташе, че ще гради 
кариера чрез ГЕРБ.

Актрисата Ернестина Шинова, коя-
то беше представена като „дама, която 
ще краси кампанията“, ще бъде послед-
на в две листи - Варна и Шумен. Съпру-
гът й Андрей Слабаков е евродепутат от 
ВМРО.

Бившият модел и настояща собстве-
ничка на модна агенция Жени Калкан-
джиева, певците Кристина Димитрова и 
Искрен Пецов и Агент Тенев също ще са 
в листите на ВМРО за изборите на 4 ап-
рил.

Листите: Миски, спортисти 
и ДПС минус Пеевски
XКакви хора регистрираха партиите за депутати в следващия парламент

http://imgtrucking.com
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Г
ергана Червенкова, която бе об-
винена от САЩ в нерегламен-
тирана продажба на забранени 
лекарства и наркотрафик зара-
ди работата й в британска фир-

ма в София, все още живее в страх. Тя 
продължава да е заплашена с арест, ма-
кар да минаха 8 години, откакто амери-
канското посолство в София прати нота, 
че Вашингтон временно се отказва от 
искането за екстрадиция, тъй като нови 
данни по случая сочат, че тя няма вина.

Ужасът за Гери започна през 2013 го-
дина. 35-годишната тогава жена бе за-
държана в България и започна проце-
дура

по искане за 
екстрадиция за САЩ

Тя бе обвинена в наркотрафик и пра-
не на пари и я грозяха 68 години зад ре-
шетките. Гергана работела като финан-
сов мениджър във фирма – търговско 
представителство на британска компа-
ния. Именно тя е разследвана от щат-
ските служби.

Задачата на Гергана била да обработ-

ва документи за продажби на лекарства 
през интернет сайт. Нямала никакви уп-
равленчески права и не е била отори-
зирана да сключва сделки. Защитата й 
опитваше да докаже това, но Гергана 
прекара повече от два месеца в след-

ствения арест. Обществото в България 
обаче масово я подкрепи, а близките на 
Гери организираха редица протести. Ня-
колко месеца след началото на сагата се 
считаше, че ужасът е приключил с нота 
на американското посолство, след коя-
то съдът спря екстрадицията. Оказва се, 
че и до днес нещата не са приключили.

„До края на живота си не мога да стъ-
пя в САЩ или територии, които са под 
тяхна власт, защото ще ме арестуват“, 
каза Гергана Червенкова пред „Бълга-
рия днес“.

За останалите заподозрени по делото 
процесът е завършил.

„Отдавна минаха делата на 9-те обви-
нени. При тях не знам как точно са се 
стекли нещата, предполагам, че със спо-
разумения, но това няма къде да се про-
вери“, споделя Гергана и продължава:

Моите обвинения 
не са свалени

И доколкото разбрах от адвокатите, 
това никога няма как да стане. Прос-
то няма такава процедура. Единствено 
мога да сключа споразумение, което аз 

отказах категорично, тъй като не съм 
направила нищо и няма за какво да се 
споразумявам. Просто не мога да ходя в 
Америка“.

След ужаса, който преживява в Бъл-
гария, Гергана и мъжът й Димо решават 
да емигрират. Избрали Брюксел за свой 
нов дом.

„Качеството ни на живот е много по-
добро във всяко едно отношение в 
сравнение с България... За мое огромно 
съжаление... Но тук се чувствам и в без-
опасност“, признава Червенкова и раз-
казва: „Животът е много спокоен. Пове-
чето хора са любезни и добронамерени. 
Институциите работят много добре, от 
което аз съм много очарована. Здраве-
опазването тук също е на високо ниво. 
Докторите са загрижени и полагат всич-
ки усилия, за да могат да разрешат здра-
вословните ти проблеми. Има заинте-
ресованост към теб като човек, а не 
виждат в теб касичка.“

Гергана Червенкова днес се бори с ди-
абет и хипертония.

„Диабетът добих няколко години след 
проблемите ми с Америка“, споделя тя.

Гергана Червенкова: Стъпя 
ли в САЩ, ще ме арестуват
XБългарката и семейството й емигрираха в Белгия за повече сигурност

Сн.: Архив
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Българка  
изчезна в Солун

Гръцките власти издирват изчез-
нала българка. Следите на 47-годиш-
ната Гергана Клестакова се губят в 
центъра на Солун, пише newsbg.eu. 
Фондацията „Усмивката на детето“, 
която е издала бюлетин за издирва-
не, е информирана за изчезването 
на Гергана Клестакова на 25 февру-
ари 2021 г. от съпруга й.

Гергана Клестакова е висока 1,54 
м, слаба, с кафява коса и кафяви очи. 
В денят на изчезването е била обле-
чена в жълти панталони, черна блу-
за и черно сако и бели обувки.

Умоляват се гражданите, които 
имат информация, да се обадят на 
посочените телефони 24 часа в де-
нонощието или във всички полицей-
ски участъци в страната и чрез при-
ложението MissingAlertapp, където 
има информация за изчезването на 
българката.

21
-годишен българин, 
изнасилил британка, 
ще лежи в български 
затвор.

Варненският окръ-
жен съд призна изпълнението на присъ-
да, наложена на 21-годишния българин 
Митко Насков от британските съдебни 
власти.

Той е осъден на 16 години „лишаване 
от свобода“ за изнасилването, извърше-
но на 12 август 2018 година в град Скар-
боро, графство Северен Йоркшир. При-
съдата му е влязла в сила на 3 май 2019 
година. Деянието представлява престъ-
пление и по българското законодател-
ство - едно от условията за признаване 
на

чуждото съдебно решение
В съответствие с изискванията на спо-

разумението, съдът адаптира наказани-
ето, наложено от издаващата държава, 
като го приспособи към най-близкото 
по вид и характер наказание, предви-
дено в българския НК. Митко Насков ще 
търпи в България максималния размер 

от 8 години затвор при строг режим за 
извършеното изнасилване.

Делото беше разгледано за втори път, 
след като при внасянето му първия път 
бяха налице процесуални пречки, поро-

дени от променения статут на молещата 
държава – излизането на Великобрита-
ния от Европейския съюз.

Решението подлежи на проверка 
пред Апелативен съд – Варна.

Затвор за българин, изнасилил 
момиче във Великобритания
XМитко Насков бе осъден на 16 г. в Англия, ще лежи 8 в България
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П
ътуването от Ню Йорк до Со-
фия по време на пандемия 
може да крие изненади на 
всяка крачка и всички, които 
пътуват за Родината, трябва 

да са наясно с това. Български или аме-
рикански паспорт да използвате, да пра-
вите ли COVID тест и кога и какви други 
трудности могат да изникнат - за това 
разказва от първо лице една българка, 
пътувала преди дни от Ню Йорк до Со-
фия през Истанбул със съпруга си.

„Турските авиолинии, преди да ни 
пуснат даже да си чекираме багажа, ни 
спряха на една опашка“, сподели Стани-
мира М. преди дни. Веднага към тях се 
насочил младеж, който ги попитал за 
крайната дестинация. Когато разбрал, 
че пътуват за София, той попитал

дали имат български 
паспорти

„Аз отговорих, че само аз имам. Леп-
на ми една лепенка на българския пас-
порт и обяви, че на мен не ми се иска 
COVID тест, за да се кача на самолета, но 
за мъжа ми, като американец, е задъл-

жително да предостави такъв“, спомня 
си Станимира.

След като направили теста, на пас-
порта на съпруга й също била залепе-

на лепенка и двамата били пуснати да 
чекират багажа си. Там също имало не-
удобство заради това, че имената на 
билетите били според данните на Ста-
нимира в американския паспорт, а ле-
пенката била сложена на българския 
паспорт. Но след вадене отново на бъл-
гарския паспорт, нещата се оправили.

Българката маркира и друга интерес-
на подробност от пътуването – ръчният 
багаж също се чекирал, защото самоле-
тът бил пълен.

„Пристигнахме в Турция - на трансфе-
рите не търсят COVID тест, но на летище-
то е голяма „галимация“.

Народът седи по земята
защото седалките са малко. Иначе всич-
ки магазини и кафенета бяха отворени“, 
разказва още Станимира.

И в Турция обаче спрели съпруга й за-
ради американския паспорт. „Попита-
ха го за български пас-
порт, той каза, че няма, 
и се започнаха викове: 
- „Не, не, щом си амери-
канец, не можеш да хо-
диш в България.“ Вър-
нах се аз и им обясних, 
че това е съпругът ми 
и пътува с мене. Пак се 
започна - има ли той не-
гативен COVID тест или 
няма. Хайде пак вади 
теста, успокоиха се, 
спомня си българката.

След кацането в Бъл-
гария пристигащите пак били наредени 
на 2 опашки - на едната хората с тестове, 
на другата без. „Тия без тестовете ги за-
делиха на една страна и започнаха нещо 
да ги питат и бумаги да попълват. На на-
шите тестове само им свериха имената“, 
разказва още Станимира. Пожелали им 
добре дошли и ги пуснали към паспорт-
ната проверка.

И друга подробност - посрещачите на 
летище София не ги пускат в залата. „Сто-
яха навън в студа горките, докато се на-
мерим, минаха 5-10 минути“, спомня си 
Станимира.

След няколко дни престой на родна 
земя тя смята, че и в България, както и 
в Ню Йорк, спазването на мерките сре-
щу разпространението на коронавиру-
са сякаш е

въпрос на лично 
предпочитание

„При нас в Ню Йорк маските са задъл-
жителни, но който ги носи, носи, а има 
хора, на които не им пука, мислят си, че 
всичко е конспирация и не можеш да ги 
накараш да сложат маска посмъртно. Аз 
лично на два пъти връщах пациент от 
клиниката, в която работя, защото отка-
заха да си сложат маска, преди да влязат 
на преглед“, разказа Станимира пред BG 
VOICE. Според нея всеки си има право 
на лично мнение, но когато в офиса има 
други 5-10 пациента, от които половина-
та над 65 години и всички са с придру-
жаващи заболявания, тя не може да си 
позволи да прави изключения.

„Преди да си дойда в България, мно-
го приятели ми казваха, че никой нищо 
не спазва, но като гледам, и тук е въпрос 
на лично предпочитание. В понедел-
ник отвориха заведенията за пръв път 
не зная от кога, всички хора си влизат с 
маски и ги свалят, когато се хранят“, спо-
деля впечатленията си Станимира. „Раз-
стояние има достатъчно между масите, 
даже в едно кафене се събрахме 8 при-
ятели, дойде сервитьорката и ни разде-
ли, защото не е разрешено групи повече 
от 6 човека да сядат заедно. Разделихме 
се без роптаене и с разбиране на 2 маси 
по 4 човека“.

Но Станимира забелязва

хора без маски 
и в България

„Каквото и да е правителството, къде-
то и да е, хората си имат свободна воля 
и изборът си е техен. Проблемът е там, 

че заради свободната воля на някои си 
отиват невинни хора, които нямат избо-
ра да не се разболеят заради тези със 
свободната воля“, смята българката.

Тя познава и хора, които са пътува-
ли постоянно по време на карантината, 
но винаги сами, далеч от безотговорни 
хора, носили са си маските и шлемове-
те и са спазвали всички мерки. „Мисля, 
че ако човек подходи отговорно и оце-
нява ситуациите, в които попада, може 
да се предпази и да предпази околните 
без кой знае какъв проблем за личната 
си свобода“, смята още Станимира.

От първо лице: От Ню Йорк 
до София във време на COVID
XЕдна българка разказва за драматичното си пътуване към Родината
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

А
мериканският президент 
Джо Байдън отмени пореди-
ца от заповеди и меморан-
думи, издадени от Доналд 
Тръмп, засягащи политики-

те за финансовото регулиране и ими-
грацията.

Това са поредните действия, с които 
той заличава наследството на Тръмп. 
Само през първата седмица на управле-
нието си Байдън издаде 39 указа, много 
от които отмениха заповедите на бив-
шия президент.

Байдън отмени облекчените регула-
ции за финансовия сектор, които Тръмп 
въведе през 2017 г.

Американският президент се насо-
чи и към някои от най-противоречиви-
те действия, които предшественикът му 
предприе през последните си месеци 
на поста.

Сред тях е отмяната на заповедта, 
която използва пандемията от корона-
вирус, за да спре издаването на нови зе-
лени карти – ход, който драстично на-
мали

законната имиграция
по времето на Тръмп. Аргументите на 
бившия президент бяха, че тези мерки 
са необходими за защита на американ-
ската икономика, докато тя се възстано-
вява от пандемията.

„Напротив, това вреди на САЩ, вклю-
чително пречи на някои членове на се-
мейства да бъдат заедно. Освен това 
вреди на индустриите в САЩ, които из-
ползват таланти от цял свят“, заяви Бай-
дън миналата седмица.

Президентът беше подложен на си-
лен натиск от страна на защитниците 
на правата на имигрантите да отмени 
забраните за имиграция на Тръмп, кои-
то трябваше да изтекат в края на март, 
припомня Bloomberg. От своя страна 
други групи, които пък подкрепят по-
ниските нива на имиграция, заявиха, че 
мерките са от съществено значение за 
защита на американските работници.

Байдън обаче не отмени всички мер-
ки на Тръмп, свързани с пандемията. 
Сред тях е ограничението за

някои временни 
работни визи

включително H-1B, които технологич-
ните компании използват, за да наемат 
програмисти и инженери от други стра-
ни. Бизнесът призова президента не-
забавно да отмени тези забрани, като 
посочи, че те пречат на американските 
компании.

Байдън също така подписа указ, кой-
то има за цел да увеличи броя на работ-

ните места в производството, като под-
сили снабдителните вериги в САЩ за 
акумулатори и батерии, лекарства, клю-
чови минерални ресурси и полупро-
водници, пише BBC.

САЩ стават все по-зависими от вноса 
на тези продукти - потенциален риск за 
националната сигурност и икономика, с 
който правителството на Байдън се на-
дява да се справи.

Президентът на САЩ разпореди на 
длъжностни лица да намерят начини за 

укрепване на веригите за доставки, тъй 
като недостигът на компютърни чипове 
засегна производителите по целия свят.

„Съединените щати трябва да гаран-
тират, че

недостигът 
на производство

търговските смущения, природните 
бедствия и потенциалните действия 
на чуждестранни конкуренти и проти-
вници никога повече няма да направят 

САЩ уязвими“, се посочи в изяление от 
екипа на Байдън.

Съединените щати се борят с недос-
тига на доставки от началото на пан-
демията, която доведе до дефицит на 
маски, ръкавици и други предпазни 
средства, а това се оказа предизвика-
телство за работещите на първа линия.

Освен това липсата на чипове е по-
редният пример за затрудненията в 
доставките, пред които са изправени 
американските компании.

От зелените карти 
до чиповете – какво 
променя Байдън
XОт началото на мандата си той е издал 39 акта, 

повечето от които отменят заповеди на Тръмп

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
Извънредно положение 
заради потоп в Кентъки

Извънредно положение беше обя-
вено в щата Кентъки заради из-
ключително силен дъжд, който 

предизвика тежки наводнения. Подоб-
на мярка позволява на губернатора да 
мобилизира ресурсите на щата, за да се 
справи с щетите от валежи. Национал-
ната гвардия е активирана и се включи 
в отводняването на най-тежко засегнатите райони и в помощ на пострадалите 
хора. Синоптиците обаче предупреждават, че времето няма да се оправи скоро 
и че се очакват още валежи.

Трета жена обвини  
Андрю Комо в секс тормоз

Трета жена обяви, че е била под-
ложена на сексуален тормоз от 
губернатора на Ню Йорк – шей-

сет и три годишният демократ Андрю 
Куомо, един от най-влиятелните аме-
рикански губернатори. Той я срещ-
нал на сватба и тя станала обект на 
„неуместни домогвания“. 33-годиш-
ната Ана Руш разказала пред The 

Times, че Куомо е поставил ръка на гърба й, а когато тя я махнала, той сложил 
ръце на бузите й и попитал дали да я целуне, съобщи „Политико“. Руш споделила, 
че се е почувствала „неудобно и притеснена“.

Камарата на представителите 
зад Байдън за стимулите
Камарата на представителите на 

САЩ одобри подкрепяния от 
президента Джо Байдън план 

за възстановяване на икономиката в 
размер на 1,9 трилиона долара. Пла-
нът беше приет преди всичко с под-
крепата на демократите. Той пред-
вижда персонални субсидии от 1400 
долара на лице, федерално обезще-
тение за безработица от 400 долара на седмица и помощ за тези, които изпитват 
затруднения да плащат наеми или ипотеки по време на пандемията. Дебатите в 
Сената се очакват тази седмица.

Над 50 млн. души  
са с първа ваксина в САЩ

Над 50 милиона души в Съеди-
нените щати са получили поне 
една доза от ваксината сре-

щу COVID-19, показва преброяване 
на Центровете за контрол и профи-
лактика на заболяванията. Общо 76 
милиона дози са били поставени до 
момента. Над 25 милиона души са 
получили и двете дози.От декември 

хората в САЩ се имунизират с ваксините на Pfizer/Biontech и Moderna, всяка от 
които се поставя на две дози. Скоро ще започне да се поставя и ваксината на ком-
панията „Джонсън енд Джонсън“, която е само от една доза.

Убиха в затвора в Калифорния 
сериен изнасилвач
Сериен изнасилвач, удушил 

поне осем от жертвите си, е бил 
зверски убит в затвора в Кали-

форния. 81-годишният Роджър Кибе 
е бил открит мъртъв в затвор Мюл 
Крийк в окръг Амадор. На сцените от 
бруталното му убийство се натъкна-
ли надзиратели малко след полунощ 
в неделя. Подробности за това как е бил убит или кой го е извършил, все още не 
са оповестени. Започнало е разследване.

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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Б
ългарският трибагреник отно-
во се развя в центъра на Чи-
каго по случай Националния 
празник 3 март. Традицията бе 
спазена въпреки пандемия-

та и въведените противоепидемични 
мерки. Родният флаг бе издигнат на тър-
жествена церемония, под звуците на 
българския химн. Честта се падна на 
представители на Българо-американ-
ската полицейска асоциация.

Тази година церемонията бе много по-
различна от обикновено. Заради дейст-
ващите противоепидемични мерки на 
„Дейли плаза“ имаше едва 30 зрители.

Българският флаг бе издигнат наполо-
вина, също като американския, в памет 
на жертвите на коронавируса в САЩ.

„Водени от чувство на гордост, хиляди 
българи идват тук, за да засвидетелстват 
своята признателност към всички знай-
ни и незнайни воини, загинали в името 
на Родината ни“, каза в тържественото си 
слово изпълняващият длъжността гене-
рален консул на България в Чикаго Люд-
мила Тасева. „Дори и в година на безпре-
цедентни противоепидемични мерки, 
съм сигурна, че хиляди българи ще про-
следят издигането. Повече от всякога ни 
е нужна сплотеност, за да продължим 
делото на нашите предци, които са из-
минали дълъг и труден път в името на 

свободата. Не трябва да забравяме, че 3 
март е символ на героизма на българи-
те, дръзнали да подкопаят основите на 
една империя“, каза още Тасева.

За първи път българското знаме се 
развява в Чикаго през 1960 г., но в по-
новата история традицията е подновена 
от 15 години.

„Независимо в коя държава се нами-
раме, спазването на традициите е от из-
ключително значение за запазване на 
националната ни идентичност“, каза ре-
дакторът и репортер на BG VOICE Гали-
на Петрова.

Главният редактор на BG VOICE Ясен 
Дараков от своя страна заяви, че човек 
никога не трябва да забравя корените 
си.

Марио Вълков, президент на Българо-
американската полицейска асоциация, 
каза пред BG VOICE: „Ние се сформирах-
ме през февруари 2020 г. От тогава сме 
40 български полицаи в Америка и се 
гордеем, че сме тук днес, за да честваме 
българския национален празник“. Той 
призна, че за тях е голяма част, че кон-
сулството е предоставило именно на тях 
възможността да вдигнат българското 
знаме.

Трибагреникът се развя 
в Чикаго за 3 март
XФлагът бе издигнат от Българо-

американската полицейска асоциация

https://www.mbglogistics.com/
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
И в Канада: Без АстраЗенека 
за хора над 65 г.

Федерален комитет изрази 
съмнения в ефикасността за 
защита на ваксината АстраЗе-

нека за хора над 65 години. Новите 
препоръки при използването на пре-
парата бяха включени в понеделник 
на сайта на правителството на Кана-
да. От написаното там става ясно, че 
ваксините не са вредни, но са по-мал-
ко ефикасни в битката срещу коронавируса сред възрастните в сравнение с дру-
ги препарати.

Бижута за 1 милион 
откраднаха от къща в Монреал

Бижута на стойност повече от 1 
милион долара бяха откраднати 
от къща в предградието „Утрьо-

мон“ в Монреал. В понеделник поли-
цията в провинцията отправи призив 
към обществеността да помогне в из-
дирването. Твърди се, че част от ка-
мъните имат характеристики, които 
ги правят лесно разпознаваеми. По-

лицаи разпространиха снимки на скъпоценностите и ги показваха на случайни 
хора в опит да съберат каквато и да е информация.

Започват изслушванията  
за ареста на Менг Уанджу
Повече от две години след ар-

еста й, изслушванията за ек-
страдицията на финансовия 

директор на Huawei Менг Уанджу се 
очаква да започнат в средата на сед-
мицата. Тя бе арестувана преди пове-
че от две години, а през това време се 
проведоха множество изслушвания 
по искането на Съединените щати за 
екстрадицията. Дъщерята на собственика на Huawei е обвинена в опит за нару-
шение на американското ембарго към Иран чрез предоставяне на невярна ин-
формация на банка HSBC. Мег Уанджу отрича.

5 пъти повече расистки 
актове срещу азиатците

Броят на расистките актове и 
престъпленията от омраза към 
жителите на Квебек от азиатски 

произход, които са докладвани в по-
лицията, се е увеличил 5 пъти от на-
чалото на пандемията. Членове на 
общността свидетелстват, че това е 
така и ситуацията не се подобрява. 
Много често хората от китайски про-

изход в страната чуват призиви да се върнат в Китай. Голяма част от тях се стра-
хуват и променят начина си на живот, става ясно от техни признания.

Мека пролет и горещо лято 
очакват в Канада
Подобно на зимата, която отива 

към края си, пролетта в Кана-
да ще е може би най-меката от 

много време насам, прогнозират си-
ноптиците. Противно на последни-
те години, хладните периоди не би 
трябвало да продължат в следващи-
те седмици. Очакванията са преходът 
към лятото да бъде плавен, така че 
хубавото време ще се запази. Това е очакване от днешна гледна точка е за едно 
хубаво лято. Няма никакъв сценарий, който да води към хладно или лошо време, 
каза метеорологът Андре Монет.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
ерия дела се очакват да зава-
лят срещу бившия президент 
Доналд Тръмп през следва-
щите месеци. Очертава се 
както срещу него да има на-

казателно преследване, така и повди-
гане на много дела от частен характер. 
А причината е реториката му, довела до 
сблъсъците в Капитолия на 6 януари.

Републиканският лидер на Сената 
Мич Макконъл изложи алтернативите 
на импийчмънта в реч на 13 февруари, 
след като Тръмп бе оправдан в проце-
са в Сената. „Ние имаме система за на-
казателно правосъдие в тази държава“, 
коментира той. „Имаме граждански спо-
рове. И бившите президенти не са иму-
низирани да не бъдат държани отговор-
ни“, обясни тогава Макконъл.

Тези правни заплахи за Тръмп бързо 
се оформят, пише Investor. Мерик Гар-
ланд, номинираният за главен прокурор 
от президента Джо Байдън, коментира 
по време на изслушването си, че право-
съдното министерство ще работи срещу

онези, замесени 
в сблъсъците

Адвокатите на участници в сблъсъци-
те, срещу които са повдигнати обвине-
ния, вече започнаха да оформят рамката 
на своята защита, като обвиняват насил-
ствената реторика на Тръмп.

Миналата седмица конгресмен от 
Демократическата партия заведе пър-
вия от серия искове срещу Тръмп. През 
следващите месеци се очаква серия от 
дела срещу него, които вероятно ще 
разкрият поетапно ролята му в събития-
та, тъй като адвокатите разглеждат част-
ните му съобщения и изявленията в со-
циалните медии.

Малко след събитията изпълняващи-
ят длъжността американски федерален 
прокурор Майкъл Шервин категорич-
но отказа да отхвърли разследване сре-
щу Тръмп или другите официални лица, 
които говориха на митинга на 6 януари. 
По-късно обаче заместникът му отрече 
това, но от офиса на Шервин засега от-
казват коментар.

В крайна сметка решението ще бъде 
взето от Гарланд, който се очаква да 
бъде потвърден от Сената следващата 
седмица с двустранна подкрепа.

Съществена пречка за всяко преслед-
ване е решението на Върховния съд на 
САЩ от 1969 г. по дело, обхващащо реч-
та на лидера на Ку-клукс-клан. Съдиите 
казват, че Първата поправка защитава 

тази реторика, освен ако не е предназ-
начена да предизвика „предстоящи без-
законни действия и е вероятно да под-
тикне или произведе такива действия“.

Рандъл Илаясън, бивш федерален 
прокурор във Вашингтон, смята, че 
Тръмп е знаел какво прави. „Ако съм 
прокурор, ще се чувствам доста добре 
по това дело“, коментира той. „Той знае 
с кого разговаря. Той разговаря с под-

дръжници, които идват от цялата страна 
и използват

реторика като 
за гражданска война

въстание, насилие“, допълва той.
Андрю Копелман, експерт по консти-

туционно право в Северозападния уни-
верситет, коментира, че подобно обви-
нение ще създаде лош прецедент. „Не 
можете да позволите на правителство-
то да заключи лидерите на протести, ко-
гато протестите произвеждат насилие“, 
казва той. „Речта на Тръмп беше пъл-
на с лъжи, но това не е престъпление. 
Това е познатият политически език, кой-
то обикновено не поражда насилие“, по-
сочва още той.

Главният прокурор във Вашингтон 
Карл Рейсин заяви, че разследва орато-
рите на митинга и обмисля обвинения 
срещу президента. Предвид уникалния 
политически статус на столицата обаче, 
местният прокурор има само ограниче-
ни правомощия.

Рейсин казва, че Тръмп може да е на-
рушил местен закон срещу подбуждане 
към хулиганство. Максималното наказа-
ние за това е 6 месеца затвор. Кабине-
тът му все още преценява дали такова 
незначително обвинение е най-добри-
ят начин бившият президент на САЩ да 
понесе отговорност за сблъсъците. Спо-
ред запознати по-ранни изказвания на 
Рейсин са били насочени към федерал-
ните прокурори, за да им бъде оказан 
натиск да действат.

Частните дела може да имат по-голям 

успех, отколкото наказателното пре-
следване според Джон Банжаф, профе-
сор по право в университета „Джордж 
Вашингтон“. Стандартът на доказване 
ще бъде по-нисък, а аргументът на Пър-
вата поправка на Тръмп ще бъде по-слаб 
по гражданско дело.

„Ако някой е бил ранен в резултат на 
бунта, той ще има повод за иск“, казва 
експертът.

Много потенциални ищци, по-специ-
ално полицейските служители, могат да 
се сблъскат с ограничения в способнос-
тта си да предявят иск за наранявания, 
претърпени на работното място.

Всички дела срещу Тръмп
също са изправени пред препятствие-
то, че президентите са имунизирани от 
съдебни спорове за техните официални 
действия. Тръмп вероятно ще твърди, че 
речта му на 6 януари попада в рамките 
на президентските му задължения.

Правни рискове възникват и от дос-
та неочаквана група – привърженици на 
Тръмп. Мнозина от участниците в сблъ-
съците прехвърлят на него вината и по-
конкретно на неговата реторика. Учас-
тниците в събитията изглежда са готови 
да защитават твърдението си, че не са 
имали вина, защото са изпълнявали за-
поведите на президента – т.нар. отбрана 
на публичните власти. Такива твърдения 
в крайна сметка могат да подкрепят на-
казателно преследване или граждански 
дела срещу Тръмп, като в същото време 
подкопаят публичните му твърдения, че 
не е направил нищо лошо.

Заради щурма на 
Капитолия: Тръмп 
пред серия дела

Сн.: БТА

XЧастните дела може да имат по-голям успех, 
отколкото наказателното преследване, смята експерт
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

С
игурно и на вас ви се е случ-
вало да се изненадате от го-
лямата сметка след поредно-
то пазаруване на хранителни 
стоки. Не е нужно да се лиша-

вате от нещо за ядене, за да промените 
това. Достатъчно е да осъзнаете грешки-
те, които правите, и да започнете да ги 
избягвате. А те не са само ваши, а типич-
ни за всеки. Ето грешките, които хората 
редовно правят, когато пазаруват храна 
в магазина:

Бeз cпиcък зa пaзapyвaнe
Гoтвeнeтo нa xpaнa e ключoв мoмeнт 

зa вcякo дoмaкинcтвo. Aкo плaниpaтe дa 
пoдгoтвитe xpaнaтa нa ceмeйcтвoтo зa 
eднa ceдмицa нaпpeд, тoгaвa мoжeтe дa 
нaпpaвитe плaн кaкви пpoдyкти щe ви 
тpябвaт.

Toвa щe ви cпecти пapи oт импyлcивни 
пoкyпки, oт кyпyвaнeтo нa нeкaчecтвeни 
или нeнyжни пpoдyкти, кoитo щe ocтaнaт 
нeизпoлзвaни и paзвaлeни.

Пазаруване 
нa пpaзeн cтoмax

Toвa e мнoгo чecтo cpeщaнa гpeшкa, нo 
мнoзинa гo пpaвят. Baжнo e дa зaпoмни-
тe, чe пpeди дa oтидeтe в мaгaзинa зa xpa-
нитeлни cтoки, си cтpyвa дa зaкycитe.

Hищo дoбpo нямa дa ce пoлyчи, aкo 
oтидeтe в мaгaзинa нa пpaзeн cтoмax. 
Импyлcивнo щe иcкaтe дa кyпитe вcичкo 
нaвeднъж и пo мнoгo, кoeтo щe дoвeдe 
дo нeнyжни пoкyпки и paзxoди, кoитo 
мoгaт дa бъдaт избeгнaти.

Не използвате кyпoни 
зa oтcтъпки

Toвa нe знaчи бeзcмиcлeнo кyпyвaнe нa 
вcичкo, кoeтo ce пpoдaвa caмo c oтcтъпкa 
в нaй-близкия cyпepмapкeт.

Cтaвa въпpoc зa фaктa, чe cи cтpyвa 
дa пpocлeдявaтe aкции и oтcтъпки в 
cyпepмapкeтитe и дa кyпyвaтe oнeзи 

пpoдyкти, oт кoитo ce нyждaeтe, пo-eв-
тинo.

Mнoгo чecтo тъpгoвcкитe мpeжи 
opгaнизиpaт кaмпaнии и пpoдaжби зa 
oпpeдeлeни cтoки, кoнкypиpaщи ce зa 
кyпyвaчa.

Taкивa пpoмoции пoмaгaт дa ce cпecти 
xpaнa, бeз дa ce жepтвa кaчecтвoтo.

Пазаруване пpeз yикeндитe 
или cyтpинтa

Bяpвaйтe или нe, нo имa пo-дoбpи и 
пo-лoши дни зa пaзapyвaнe. Пoвeчeтo 
xopa пaзapyвaт в пoчивнитe дни, зaщoтo 
нямaт вpeмe пpeз paбoтнaтa ceдмицa.

Ho в cpeдaтa нa ceдмицaтa - тoвa 
ca днитe, кoгaтo мнoгo чecтo зaпoчвa 
пpoдaжбaтa нa cвeжи нeтpaйни пpoдyкти 

- млeчни пpoдyкти или мeco.
B дoпълнeниe, чecтo в мaгaзинитe имa 

oтcтъпки в кpaя нa дeня, кoгaтo мaгaзи-
нът ce cтpeми бъpзo дa пpoдaвa нeтpaй-
ни cтoки.

Пpeнeбpeгвaтe 
пpoдaжбeнитe цикли

Пpoдaжбитe в cyпepмapкeтитe нe ca 
cпoнтaнни, имaт 12-ceдмичeн цикъл.

Зa дa избeгнeтe шoкa пpи виждaнeтo 
нa cтoйнocттa нa някoи cтoки, пo-дoбpe 
e дa пpoyчитe пpoцeca нa цeнoви пpoмe-
ни и дa ги кyпитe в нaй-блaгoпpиятния 
пepиoд.

B дoпълнeниe, eкcпepтитe пpeпopъч-
вaт зaкyпyвaнe нa ceзoнни cтoки. Kaтo 
пpaвилo, тe ca пo-eвтини и пo-cвeжи.

He кyпyвaтe нa eдpo
Kaтo пpaвилo, пoкyпкитe нa eдpo ca пo-

eвтини. Haй-дoбpe e дa кyпyвaтe нacипни 
или в гoлeми oпaкoвки cтoки, кoитo ca 
тpaйни.

Taкивa пpoдyкти включвaт тoaлeтнa 
xapтия, caлфeтки, минepaлнa вoдa, oлиo 
и т.н.

Kyпyвaтe нa eдpo вcичкo
Дopи aкo мoжeтe дa кyпитe вcичкo в 

изгoдни гoлeми oпaкoвки, тoвa нe oз-
нaчaвa, чe тpябвa дa пpaвитe тoвa. Cтaвa 
дyмa, нaпpимep, зa cиpeнa, кoлбacи, 
мaйoнeзa, млякo, зeлeнчyци.

B кpaйнa cмeткa, aкo имaтe cтaндapт-
нo ceмeйcтвo oт тpимa или чeтиpимa 
дyши, пpocтo нямaтe вpeмe дa изпoлз-
вaтe вcички зaкyпeни пpoдyкти пpeди из-
тичaнeтo нa cpoкa им нa гoднocт.

Сaмo пpoдyкти 
oт извecтни мapки

Hякoи пpoдyкти мoгaт дa бъдaт зaкyпe-
ни caмo пoд eднa мapкa - нaпpимep Со-
са-Соlа. Ho кoгaтo cтaвa въпpoc зa 
пpoдyкти, пpoизвeждaни oт paзлични 
фиpми, cи cтpyвa дa ce глeдa нa цeнaтa 
и кaчecтвoтo, a нe caмo нa мapкaтa. И нe 
бивa дa ce cpaмyвaмe дa кyпyвaмe нeщo, 
кoeтo нe e шиpoкo peклaмиpaнo!

He знaeтe цената 
на вceки пpoдyкт

Aкo нe знaeтe тoвa, тoгaвa мoжeтe дa 
cтaнeтe жepтвa нa фaлшиви oтcтъпки и 
пpoмoции, кaтo „двe зa цeнaтa нa eдин“ 
или „cпecтявaтe 30%“.

Mнoгo чecтo, мaкap и нeвинaги, 
пpocтoтo мaтeмaтичecкo изчиcлeниe 
пpaви яcнo, чe тoвa изoбщo нe e oтcтъпкa, 
a дpyг peклaмeн тpик, кoйтo пpинyждaвa 
пoтpeбитeлитe дa xapчaт пoвeчe пapи.

Глeдaтe нa нивoтo 
нa oчитe или пo-нaгope

Eдин пpocт cъвeт: пo-eвтинитe cтoки 
oбикнoвeнo ce нaмиpaт нa нaй-дoлнитe 
paфтoвe, a нaй-cкъпитe ca нa paфтoвeтe 
нa нивoтo нa oчитe или мaлкo пo-виcoкo.

Фaкт e, чe чoвeк, кoйтo нe знae зa тoзи 
тpик, щe взeмe cтoкитe нa paфтoвe, paз-
пoлoжeни нa нивoтo нa oчитe, кoeтo щe 
дoвeдe дo тoвa тoй дa пoxapчи пoвeчe 
пapи.

Eдин oт peкopдьopитe в пoкaчвaнeтo 
нa цeнитe e Финикc, кoйтo вoди зa 19-и 
пopeдeн мeceц c pъcт oт нaд 14%. B 
зaпaднитe щaти pъcтът e 10%.

Как да пестим, когато 
купуваме храна
XАко избягваме тези основни грешки, ще пазаруваме, без да сме на загуба

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


3 - 9 март 2021 г. 19

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

„В момента инвентарите са 
нагоре с краката. Жилищ-
ният пазар в САЩ прили-
ча на супермаркет от съ-
ветско време. Рафтовете са 

напълно празни. Никога не съм виждал 
такъв пазар“. Така описа ситуацията с 
продажбите на имоти в Америка дирек-
торът на компанията от Сиатъл Redfin 
Глед Келман. Фирмата е един от големи-
те посредници в пазара на имоти.

„Имаме обяви с над 150 запитвани и 
30-40 оферти. Купувачите си носят стол-
чета, за да изчакат опашката за оглед“, 
разказа Келман пред Bloomberg.

Той цитира и строителите на жилищ-
ните сгради, които признават, че

списъкът им с обекти 
е огромен

„Така беше в Сан Франциско или Ню 
Йорк, евентуално в Лос Анджелис и Сиа-
тъл, но сега е навсякъде. Това води сму-
щения в местните икономики“, категори-
чен е Келман.

Той разказа, че в Нашвил например 
хората, които купуват в града, дават по 
400 хиляди долара за жилище. Но тези, 
които напускат Нашвил, дават по 700-
800 хиляди долара за къща.

„Всичко се променя в тази икономи-
ка“, не крие учудването си жилищният 
експерт.

Той съобщи и че в момента се наблю-
дава началото на дългосрочен тренд 
към миграция. Началото му е било още 
преди пандемията, още тогава хората 
започнали да напускат големите градо-
ве заради цените на жилищата.

„Може леко да намалее, но дори и ко-
гато хората се ваксинират, смятам, че ще 
бъдат освободени да работят откъдето 
си искат. Работодателите ще им кажат, че 
могат да работят от вкъщи, дистанцион-
но. Това създава възможност

хората да отидат 
където искат

анализира Глед Келман.
Той прогнозира и че лихвите вероят-

но ще се увеличат, но 15% годишно уве-
личение на цената, както през декем-
ври-януари, не е устойчиво. Така че има 
надежда търсенето малко да се успокои 
до по-устойчиви нива.

Междувременно цените на жилищата 
в САЩ не спират да растат. Те са се уве-
личили значително, cлeд кaтo пaзapът 
бeшe cтимyлиpaн oт ниcкитe лиxви пo 

ипoтeчнитe кpeдити. Haй-гoлям cкoк e 
регистриран в гpaдoвe кaтo Финикc, Caн 
Диeгo и Cиaтъл.

Cпopeд индeкcа Ѕ&Р СоrеLоgіс Саѕе-
Ѕhіllеr цeнитe нa имoтитe пpeз дeкeмвpи 
ca ce пoкaчили c 10,1%, cпpямo гoдинa 
пo-paнo, нaдминaвaйки пpoгнoзaтa 
нa икoнoмиcти oт 9,9%. Toвa дoйдe нa 
фoнa нa пoкaчвaнeтo нa цeнитe c 9,2% 
пpeз нoeмвpи и e нaй-гoлeмият cкoк oт 
2014 г. нacaм. Hиcкитe лиxви пo ипoтeч-
нитe кpeдити cтимyлиpaт pъcтa нa жи-
лищния пaзap. Ocвeн тoвa и ocкъднoтo 
пpeдлaгaнe дoпpинacя зa пoвишaвaнeтo 
им.

Дeкeмвpи e чeтвъpтият пopeдeн 
мeceц, в кoйтo цeнитe

нapacтвaт c 
нaй-бъpзия cи тeмп

oт 2014 г. нacaм. Пoкaчвaнeтo им зaпoч-
вa пpeз юли и пpoдължaвa пpeз пocлeд-
нитe мeceци нa 2020 г. Mнoгo aмepикaн-
ци ce възпoлзвaт oт ниcкитe лиxви пo 
ипoтeчнитe кpeдити, зa дa кyпят жилищe 
в пpeдгpaдиятa, пише още Bloomberg.

Cпopeд глoбaлния pъкoвoдитeл нa 
инвecтициoннaтa cтpaтeгия в Ѕ&Р Dоw 
Јоnеѕ Іndісеѕ Kpeйг Лaзapa СОVІD-19 
нacъpчaвa клиeнтитe им дa ce мecтят 
oт гpaдcки aпapтaмeнти в къщи в oкoл-
нocтитe.

XКупувачите вече си носят столчета, за да изчакат опашката за оглед

Жилищният пазар в САЩ – 
празен като съветски магазин
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Новите случаи на COVID-19  
в света се увеличават

Броят на новите случаи на коро-
навирус се е увеличил през по-
следните седем дни за първи път 

от 7 седмици, обяви Световната здрав-
на организация. Генералният директор 
Тедрос Гебрейесус коментира, че увели-
чаването на случаите е разочароващо, 
но не е и изненадващо. Той призова от-
делните страни да не разхлабват противоепидемичните ограничения. По думите 
му все още е твърде рано държавите да разчитат единствено на ваксинацията и 
да се откажат от останалите мерки.

Осъдиха Никола Саркози  
на затвор за корупция

Бившият френски президент Нико-
ла Саркози бе осъден на три годи-
ни затвор за корупция и търговия 

с влияние, включително една година 
ефективно. Така той стана вторият осъ-
ден бивш френски държавен глава по 
време на Петата република след Жак 
Ширак през 2011 г. Други двама обвиня-
еми по делото, бившият адвокат на Сар-

кози и бившият съдия от Конституционния съд, бяха признати за виновни за раз-
криване на професионална тайна и осъдени на подобни срокове.

Путин засипа Горбачов  
с похвали за 90-ия юбилей
Президентът на Русия Владимир Пу-

тин обсипа последния съветски 
лидер Михаил Горбачов с похва-

ли по случай 90-ия му рожден ден. „Вие 
по право принадлежите към плеядата от 
ярки, оригинални хора, изтъкнати дър-
жавни дейци на съвремието, значимо 
повлияли хода на родната и на световна-
та история“, отбелязва Путин в поздрав-
лението си до юбиляря. Телеграмата на президента до Горбачов бе разпростра-
нена от Кремъл.

Графит на Банкси се появи  
на затвор в Бъркшър

Нов графит, дело на световноиз-
вестния британски стрийт худож-
ник Банкси, се появи върху стена 

на затвор в град Рединг в графство Бър-
кшър. На това затворническо заведение 
е посветено знаменито стихотворение 
на поета и драматург Оскар Уайлд (1854-
1900). На високата тухлена стена, изгра-
дена около двора на тъмницата, е изо-

бразен извършващ бягство мъж в раирани затворнически дрехи. Той се спуска 
към земята по въже, сплетено от вързани на възел чаршафи, а последният е зак-
лещен в барабана на пишеща машина.

Освободиха 300 момичета, 
отвлечени в Нигерия
Близо триста момичета, отвлечени 

в петък от пансион в Джангебе, Се-
верозападна Нигерия, бяха пусна-

ти на свобода и се намират в сградата 
на регионалното правителство на щата 
Замфара. „Общият брой на отвлечените 
от училището момичета е 279, всички те 
са тук с нас сега, за което благодарим на 
Аллах“, каза губернаторът на щата Бело 
Матавале Властите първоначално зая-
виха, че отвлечените след атаката на въоръжени мъже срещу пансиона в щата 
Замфара момичета са 317.

https://www.krilchev.com/
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П
oвишаването нa нивaтa 
нa мopeтaтa и oкeaнитe и 
eкcтpeмнитe мeтeopoлo-
гични явлeниe щe пpичи-
нят щeти нa cтoйнocт $20 

мpлд. въpxy жилищaтa в pиcк в CAЩ. 
Това става ясно от дoклaд нa Fіrѕt Ѕtrееt 
Fоundаtіоn. Прогнозите са за тази годи-
на, а според данните в доклада дo 2051 
година cyмaтa щe ce yвeличи c 61% дo 
$32 млpд.

Ocвeдoмeнocттa oт pиcкa и пoвишaвa-
щитe ce зacтpaxoвaтeлни вноски щe 
зaceгнaт и цeнитe нa жилищaтa, смята 
Maтю Ибaй, ocнoвaтeл и изпълнитeлeн 
диpeктop нa Fіrѕt Ѕtrееt Fоundаtіоn.

Meждy 2010 и 2018 г. щeтитe oт нaвoд-
нeния в CAЩ ca били нa cтoйнocт oкoлo 
$17 млpд. гoдишнo.

Пpeз 2021 г. пoд pиcк ca 4,3 млн. жи-
лищa, нaй-вeчe във Флopидa, Kaли-
фopния, Южнa Kapoлинa и Teкcac. 
Пo-гoлямaтa чacт oт тяx нe пoпaдaт 
пoд зaдължитeлнитe изиcквaния зa 
зacтpaxoвкa. Aкo вcички coбcтвeни-
ци нa тeзи имoти cи нaпpaвят фeдepaл-
нa зacтpaxoвкa, Nаtіоnаl Flооd Іnѕurаn-

се Рrоgrаm (NFІР) щe тpябвa дa пoвиши 
вноските 4,5 пъти, зa дa пoкpиe pиcкa, 
cпopeд дoклaдa.

Пo пpeдвapитeлни дaнни нa 
пpeзacтpaxoвaтeлнaтa кoмпaния Мunісh 
Rе пpeз 2020 г. пpиpoднитe бeдcтвия ca 
дoнecли щeти в cвeтoвeн мaщaб oт нaд 
$210 млpд., c 26% пoвeчe cпpямo 2019 
г. Шecт oт нaй-cкъпитe бeдcтвия бяxa 
в CAЩ, кaтo cтpaнaтa зaпиcа зaгyби oт 
пoнe $95 милиарда, а броят на катакли-
змите

счупи много 
национални рекорди

Само три щата не пострадаха от ме-
теорологичните бедствия с щети за ми-
лиарди долари (Аляска, Хавай и Север-
на Дакота), а цялата брегова ивица от 
Тексас до Мейн, с изключение на мал-
ка част на Флорида, бяха под засиле-
но наблюдение или с предупреждение 
за ураган, тропическа буря или буря от 
тези системи.

С 30 получили имена бури, сезонът 
на ураганите в Атлантика надвиши пра-
га, поставен през 2005 г., не му остана-

ха свободни собствени имена и навлезе 
навътре в гръцката азбука, карайки ме-
теоролозите да преосмислят начина как 
да именуват бъдещи бури, казаха служи-
тели.

С опустошителна 20-годишна мегасу-
ша и горещини, близки до рекордните, 
най-малко 16 907 квадратни километра 
в Калифорния бяха изгорени от горски 
пожари, удвоявайки дотогавашния ре-
корд за изгорена площ. Пет от шестте 

най-големи горски пожари в история-
та на Калифорния бяха през 2020 годи-
на. Орегон и Колорадо също претърпя-
ха огромни щети от пожари. Над 10 000 
сгради бяха повредени или унищожени 
и най-малко 41 души загинаха.

Между пожарите и ураганите Аме-
риканският червен кръст осигури ре-
кордните 1,3 милиона нощувки във 
временни центрове за пострадалите от 
бедствия американци.

2021 г.: Наводнения в САЩ ще 
причинят щети за $21 млрд.
XПoд pиcк ще бъдат милиони жилищa във Флopидa, Kaлифopния, Южнa Kapoлинa и Teкcac

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
ългарка патентова първия 
крем с желязо в света. Пред-
приемачът Станислава Павло-
ва представи уникалния про-
дукт след 16 години работа в 

сферата на фармацията и козметиката.
Българката има възможност да про-

извежда новото изделие в страни като 
САЩ, Корея и Франция, където има мно-
го контакти, но засега тя избира Бълга-
рия.

„За да успееш да се справиш с днешна-
та конкурентна среда, трябва да измис-
лиш иновативен и различен продукт“, 
категорична е Станислава.

Тя е сигурна, че създаденият от нея и 
екипа й е точно такъв.

„Той съдържа желязо, което

преминава между фибрите 
на колагена

и им пречи да се слепват. По този на-
чин се предотвратява образуването 
на бръчки“, разказа Станислава пред 
Bulgaria ON AIR. Станислава и учените, с 
които работи, са първите, които патен-
товат този комплекс и са изключително 
горди с това.

Брандът стартира през март минала-
та година, но бързо се развива успеш-
но. През октомври печели първо място 
за най-иновативна компания от Съвета 
за иновации на Българската търговско-
промишлена палата.

Пречи или помага пандемията на 
стартирането на бизнес с нови проду-
кти? Станислава има интересен отговор.

„Ние стартирахме заедно с пандемия-
та и плановете ни доста се промениха. 
Трябваше бързо да променим страте-
гията за развиване на бранда. Между-
народните козметични изложения, на 
които планувахме да отидем, бяха отме-
нени. Трябваше изцяло да преминем в 
онлайн среда, но това беше и известно 
предимство. Да стартираш бизнес в ус-
ловията на криза, е по-лесно, отколкото 
да адаптираш вече съществуващ бизнес 
към промените“, смята Павлова.

Тя разказа, че първият локдаун й е дал 
възможност да участва в много онлайн 
срещи и да представи бранда си

буквално на целия свят
което едва ли е щяло да се случи, ако ня-
маше пандемия.

Станислава открива и друг интересен 
ефект от коронакризата. Докато търсе-
нето и производството на козметични 
продукти като грим и лак намаляват, се 
увеличава интересът към продуктите за 
лице. Причината, според нея е, че дока-
то си стоим по-дълго време вкъщи, об-
ръщаме повече внимание на грижите за 

лицето си. Тази тенденция е отворила 
много перспективи пред бялата козме-
тика миналата година, а се очертава ин-
тересът да се запази и през тази.

„Целим да се превърнем в луксозен 
глобален бранд, тъй като потенциалът 
ни е голям, имаме всички качества на 
продукта и отзивите, които получаваме, 
са много добри. В преговори сме с мно-
го дистрибутори в чужбина и отделни 
клиенти зад граници“, споделя още Ста-
нислава.

Тя вярва в успеха, защото стъпва на 
контактите и опита си. „Била съм на мно-
го изложения по света, в които съм виж-
дала хора, които първоначално забърк-
ват продуктите си буквално вкъщи пред 
близките си, а

сега имат фабрики 
с по 100 души

спомня си тя. И признава, че именно 
тези хора я вдъхновяват.

Станислава има опит в търговията с 
чужбина, тя е търгувала продукти на аф-
риканския пазар и смята, че той е много 
подценяван.

„Преди 20 години Етиопия беше една 
от най-бедните държави в света, дока-
то сега се развива изключително бър-
зо. Стандартът на живот се е повишил 
и след още 20 години страната ще бъде 
една от водещите икономически сили 
на Африканския континент“, коментира 
Павлова.

Според нея това се дължи предимно 
на китайските инвестиции в държава-
та и преместването на редица китайски 
фабрики там заради евтината работна 
ръка.

„Пазарът в света и в частност в Бъл-
гария е много конкурентен, изискват се 
много труд и усилия. Миналата година 
бяхме изправени пред ситуации, в кои-
то ми се е искало да се откажем, но да 
бъдеш предприемач, означава да не се 
отказваш. Продължаваш напред, имаш 
си една голяма цел, независимо от труд-
ностите“, разкрива виждането си за ус-
пеха Станислава.

Българка патентова първия 
крем с желязо в света
XСтанислава Павлова вече има запитвания от чужбина и вярва в успеха на бранда си
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Б
изнесменът от българско-
американски произход Влад 
Тенев попадна в престижна-
та класация „Следващите 100 
най-влиятелни хора“ на аме-

риканското списание „Тайм“.
Преди дни изданието публикува раз-

ширен списък на знаковата си класация 
„Тайм 100“, където се включват ново-
изгряващи лидери, оказващи влияние 
върху бъдещето. Той е разделен на ня-
колко подгрупи.

Челно място в класацията заема фин-
ландският премиер Сана Марин. По вре-
ме на пандемията Сана „доказа, че това 
да си добър лидер не зависи от възрас-
тта“ и тя спомогна за това „нивата на за-
раза с коронавирус във Финландия да 
останат едва една пета от средното за 
Европейския съюз“, се казва за нея в ста-
тия към снимката й.

Влад Тенев, който също е част от прес-
тижния списък, е изпълнителен дирек-
тор на компанията за борсова търговия 
без комисиони „Робинхуд". През послед-
ните седмици тя се оказа в центъра на 
сериозен скандал, свързан с организи-
раните действия на потребители на со-
циалната мрежа „Редит“ срещу спеку-
лациите с акции на големите играчи на 
„Уолстрийт". Но въпреки това Влад има 
своите големи успехи.

В средата на миналата година компа-
нията му

беше оценена 
на 11.2 млрд. долара

след поредния кръг на финансиране от 
инвеститори. Така „Робинхуд“ надмина 
някои големи S&P 500 компании, вклю-
чително Under Armour (UA), борсовата 
компания CBOE Global Markets (CBOE), 
производителя на играчки Hasbro (HAS) 
и казино компаниите Wynn Resorts 
(WYNN) и MGM (MGM)).

„Робинхуд“ е една от „най-горещите“ 
стартиращи компании в Силициевата 
долина, след като постоянно набира го-
леми суми при все по-високи оценки от 
няколко утвърдени инвеститори, вклю-
чително Sequoia Capital, Ribbit Capital и 
Index Ventures. Според изчисления на 

PitchBook и „Ройтерс“ до момента ком-
панията е събрала около 1.71 млрд. до-
лара.

„Робинхуд“ е основана през 2013 г. 
от познатите от студентските си години 
в Станфорд Влад Тенев и Баю Бат след 
кратък престой на „Уолстрийт“ и сега 
има повече от 10 милиона потребител-
ски акаунта.

Влад Тенев е съосновател и съизпъл-
нителен директор на „Робинхуд". Той ръ-
ководи екипите за инженерно и бизнес 
развитие на „Робинхуд". През 2013 г. Те-
нев и Бат започват компанията, за да „де-
мократизират финансовата система на 
Америка“ и оттогава достигат милиони 
клиенти в цялата страна.

Преди „Робинхуд“ Тенев стартира две 
финансови компании в Ню Йорк и за-
вършва математика в Станфордския 
университет и M.S. по математика в 
UCLA. Тенев е включен в няколко спи-

съка на успешни млади предприемачи 
като Forbes 30 under 30, Inc 30 under 30 
и Fortune 40 under 40 списъка за своите 
постижения.

Баща му e бил

преподавател по 
икономика в България

който заминава да продъл-
жи образованието си в САЩ 
през 1990 г., когато Тенев е на 
4 години. И двамата му роди-
тели са работили за Светов-
ната банка над 25 години и го 
окуражават да влезе във фи-
нансовата индустрия. Докато 
расте, винаги е мислил за фи-
нанси, но никога не е смятал 
да стане предприемач заради 
професията на родителите си, 
става ясно от признанията на 
самия Тенев.

В списъка е и лидерката на белару-
ската опозиция Светлана Цихановская, 
която също намира място сред „Следва-
щите 100 най-влиятелни хора". „Светла-
на Цихановская е пример за съпротива 
и чест за всички нас, които се борим за 
демокрация в света“, пише за нея вене-
цуелският опозиционен лидер Хуан Гу-
айдо.

Масови протестни акции в Беларус 
започнаха след президентските избори 
в страната на 9 август миналата година, 
на които президентът Александър Лука-
шенко обяви победа с над 80 процента 
от гласовете на избирателите, гаранти-
раща му още един мандат във властта. 
Властите арестуваха десетки опозицио-
нери и активисти, а Цихановская, коя-
то бе основната опонентка на Лукашен-
ко на изборите, замина за Литва, където 
сега живее в изгнание.

„Тайм“ включва в класацията си още 
Рафаел Уорнок и Джон Ософ - двамата 
американски политици от Демократиче-
ската партия, които спечелиха на 5 януа-
ри изключително важните два балотажа 
в Джорджия, с което осигуриха техниче-
ско мнозинство на партията си в горната 
камара на Конгреса на САЩ.

XНай-богатият българин в Америка е в списъка заедно 
с премиера на Финландия и сенатори демократи

Влад Тенев в топ 100 
на бъдещите  
най-влиятелни лидери

Владимир Тенев и другият съосновател на Robinhood Бейжу Бат. 

Сн.: Архив

Снимка: ClubZ

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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К
азвам се Сунай Ремзи и съм на 
42 години. През 2003 г. от Бал-
канска фондация „Делта“ спе-
челих първа награда за най-
перспективна млада личност, 

а през 2005-та - първа награда от съща-
та фондация за най-добър млад поли-
тик. На 26 март 2007 г., след неприятен 
инцидент в моя град Силистра, довел до 
смъртен случай, бях осъден на 20 годи-
ни лишаване от свобода.

На 4 февруари 2021 г. бях освободен 
от затвора „Белене“ условно, предсроч-
но, с остатък на присъдата ми 2 години, 
8 месеца и 12 дни. След като изядох мно-
го шамари и удари под кръста, от уроци-
те, които ми поднесе животът, се изгра-

дих като мотиватор и иноватор. Тези 
познания споделям, разказвайки мои-
те истории от един необикновен живот. 
Живот като на кино...

Али Агджа е една от най-оспорваните 
и тайнствени личности на нашето време. 
Някои го наричат голям терорист, други 
се заричат, че той никого не е убивал, 
бил е на местопрестъплението, но не е 
извършил престъпление. Бил е само съ-
участник, като след това е поел сам ця-
лата отговорност. Той е лежал заради 
другите - това е била неговата карма.

С Али изтърпявах наказанието си в 
турския затвор Картал h tipi. Моята ки-
лия беше Sol C 3, а от съседната килия 
вече пети месец

сякаш нямаше 
никакъв живот

не се чуваше никакъв шум. Надзирате-
лите все повтаряха, че съседът ни по ки-
лия е голям човек. Всички си мислехме, 
че е някой политик, бизнесмен, банкер 
или мафиот.

Веднъж, като излизах за лекаря, от-
вориха и тази килия. Бях нетърпелив да 
разбера кой лежи там, кой е единстве-
ният ми съсед. Тръгнахме по коридора 
с него. Беше около 50-годишен, висок, 
слаб, белокос. Не изглеждаше болен, 
поне външно. Поздрави ме с израза „Геч-
миш олсун, кардаш“, или „Миналото да 
ти е за добро, братко“. Повървяхме заед-
но. Беше ми много познат по физионо-
мия. Виждал бях този човек, но къде - не 
можех да се сетя, колкото и да се напъ-
вах. Докато вървяхме по коридора към 
лекаря, всички надзиратели ни поздра-
вяваха, както и всички затворници. Ка-
зах си: „Стопроцентово този човек е ва-
жна клечка“.

Стигнахме до лекаря. Този път няма-
ше опашка и влязохме двамата. Мъжът 
дори ми отстъпи своя ред, но аз му вър-
нах жеста и той го прие. Надзирателят, 
който беше помощник на лекаря, попи-

та: „Следващият?“. Непознатият отгово-
ри: „Али Агджа“.

Бях шокиран - това беше самият Али 
Агджа! Човекът, който е цяла история. 
Човекът, който стреля по папа Йоан-Па-
вел II на площад „Свети Петър“ в Рим на 
13 май 1981 г. Така беше популярен в 
България по време на процеса му в Ита-
лия. Аз бях дете и гледах по телевизията 
целия процес. Сега с тази жива легенда 
извървях 100 метра от килията до лека-
ря. Щях да извървя и още 100 по обра-
тния път. Не можех да повярвам...

Пълното му име е Мехмед Али Агджа. 
Роден е в село Исманли, окръг Хеким-
хан, в турската провинция Малатия, къ-
дето завършва с пълно отличие сред-
ното си образование. През 1977 г. се 
обучава в палестински лагер южно от 
Бейрут, организиран от венецуелския 
терорист Карлос Чакала, с участието на 
български и източногермански инструк-
тори. По-късно отива в Сирия, където се 
обучава на терористка практика и бо-
равене с оръжия. Самият той твърди, че 
това е било

заплатено от българското 
правителство

Записва висше образование в Анкара. 
Буен младеж. Именно заради тази своя 
черта той, без да иска, попада в кръго-
ве, които оставят значителен белег в жи-
вота му до момента. Това са тайните по-
литически кръгове на националистите, 
известни по-късно като Сивите вълци. 
Умните глави в Турция казваха, че Агджа 
е националист, попаднал сред вълци.

Али Агджа извършва своето пър-
во убийство на 1 февруари 1979 г., като 
по заповед на Сивите вълци застрел-
ва от упор Абди Ипекчи - известен тур-
ски журналист, редактор на в. „Миллиет“, 
който се бори за свободата на словото, 
за човешките права и особено за тези 
на малцинствата, живеещи в Турция. За 
този случай е задържан в затвора Са-
панджъ. След известно време пожела-
ва да го преместят в друг затвор - Кар-
тал Малтепе, който навремето е военен. 

Али Агджа се боеше да не го 
отровят и опитвах храната му

X„Искам да го намеря и да направя интервю с него“

СУНАЙ РЕМЗИ

Корицата на една от книгите на Сунай Ремзи  
„Тук няма Аллах, а Пророкът е в отпуск“.

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Искането му е одобрено от турския съд 
и тогава жандармеристи му помагат да 
избяга в Иран по предварително об-
мислен план. В Иран той се утвърждава 
като име в своя свят и продължава, след 
като идва в България. В София провеж-
да многократно тайни срещи и създава 
своя група от привърженици. Тук се за-
познава и със Сергей Антонов, с когото 
по-късно са обвинени, че стрелят по па-
пата.

От София Агджа отива в Майорка, за 
да продължи своята дейност като пла-
тен убиец, и там спокойно се подготвя 
за стрелбата срещу папата. Това става 
реалност, след като той пристига в Ита-
лия. Стреля по папата и го ранява смър-
тоносно. Светът е потресен. За щастие 
папата оживява.

Процесът срещу Агджа се гледа в це-
лия свят. Той получава доживотна при-
съда, която обаче се заменя след 20 го-
дини. Лежи в италианския затвор 22 
години

Чете много 
и не изпуска нищо

което се случва извън стените на затво-
ра, където остава цели 2 десетилетия. 
След посещение в килията и разговор 
с него папа Йоан-Павел II му опрощава 
греховете и му дава амнистия. След връ-
щането му в Турция Агджа е задържан 
за убийство с грабеж на турски таксиме-

тров шофьор.
Когато го срещнах за пръв път при ле-

каря, Агджа лежеше с мен в турския за-
твор „Картал ха типи джезаеви“. Килия-
та му беше Sol C 4. Аз бях в Sol C 3. Не 
можех да повярвам, че някой ден през 
живота си ще видя Агджа. Но в този жи-
вот само планина с планина не могат да 
се срещнат... Цели 14 месеца бях в един 
сектор с него. Странен човек. Изглежда-
ше свършил, луд, но престоят му в затво-
ра го беше направил много мъдър. Той и 
отвън си беше много хитър. Това споде-
лих пред в. „България днес“.

Ползваше се с голямо уважение. По-
край него и аз получих уважението на 

всичките тартори. Той имаше афинитет 
към мен, както и те. Али Агджа искрено 
вярваше, че ще получи някакво оправ-
дание за стрелбата срещу папата. Тър-
сеше своя вътрешен мир, но все още 
не го постигаше. Затворът не го събо-
ри, напротив, направи го по-корав. Не 
знам дали беше готов, но се страхуваше 
от живота навън. За него той беше непо-
знат, изпълнен с много въпросителни.

Говореше, че ще печели пари от про-
даване на книги, от предстоящи интер-
вюта, от документални филми за него. 
Имаше идея да бъде създаден игрален 
филм за собствения му живот. Страхува-
ше се от неизвестността, от това, че няма 
да живее навън, като излезе на свобода. 
Мислеше си, че неговите хора, както ги 
наричаше, ще го ликвидират. Гледаше в 
захлас новинарските емисии по опреде-
лен канал.

Не вярваше на другите
Когато се хранеше, използваше обил-

но сол.
Не обичаше жените, защото не им се 

доверяваше. Според него нямаше по-
голямо зло в света от тях. „Научи се да 
прощаваш, Сунай“, ми повтаряше. Вед-
нъж го попитах как, а той ми отговори, 
че не знаел, но трябвало да се проща-
ва в тоя живот. Обичаше годеницата си, 
с която бяха сключили граждански брак 
там, в затвора. Тя беше млада и краси-
ва и си направи страхотна реклама бла-
годарение на него. „Какви жени има на 
този свят!“, пък си казвах аз. Тази съща-
та се омъжи за председателя на Итали-
анската комунистическа партия. След 
това Али Агджа дълго време не говори с 
никого. Само четеше, отслабна и се раз-
боля. Мамка му, само как го събори една 
жена... Дано никога да не ми се случва...

След време с него започнахме да иг-

раем афганистански шах. Пробвах му 
храната дали не е отровна, преди да яде, 
и се ползвах с доверието му. „Не се връ-
щай никога в България - казваше ми на-
пълно сериозно той. - Твоите от турската 
партия ще те предадат, ще видиш. Полу-
чиш ли голяма присъда, ще си разбиеш 
сам семейството. Просто няма да издър-
жиш. Ще го направиш, за да имаш по-го-
лямо вътрешно спокойствие. А то ти е 
необходимо, за да изкараш затвора по-
леко. Много неща ще научиш тук, млади 
ми приятелю.“

Когато се върнах в килията след она-
зи, първата ми среща с него при докто-
ра, разказах на моите съкилийници кой 
е тайнственият ни съсед. Те веднага му 
изпратиха съобщение по затворнически 
начин.

Връзва се листче с ластик
на една батерия и се прехвърля през 

високия зид, който ни разделяше със съ-
седната килия. В съобщението пишеше: 
„Гечмиш олсун, Аллах куртарсън“ („Ал-
лах да те спаси“).

След 14 месеца той изчезна безслед-
но. Просто изчезна, без да разберем 
къде е. След време научих, че е заминал 
за Анкара, в затвора F tipi. След 2 седми-
ци четох по вестниците, че бил с влоше-
но здравословно състояние. Поискал от 
президента да го преместят в по-хубав 
затвор от нашия и той е уважил неговата 
молба. Аз хвърлих съобщението си в съ-
седната килия, но вече го нямаше. Беше 
заминал.

Агджа беше цяла енциклопедия за 
мен и за другите хора в турския затвор. 
Имам записки за дните, прекарани с 
него. Планирам да напиша книга със за-
главие „В едър план: Али Агджа“. Имам 
много истории да разказвам... Част от 
тях публикувах във втората от 7-те кни-
ги, които написах и издадох в затвора 
„Белене“ - „Тук няма Аллах, а Пророкът 
е в отпуск“. В нея разказах за живота ми, 
докато чаках прехвърляне от турския 
в българския затвор през 2007-2008 г. 
Книгата много добре описва турските 
затвори и именно нея ще преиздам след 
време.

Не знам дали Али е жив. Наистина не 
знам, но ще го потърся. Искам да на-
правя едно специално интервю с него и 
знам, че няма да ми откаже. Урокът, кой-
то получих от историята на Агджа, до-
ближавайки се до него, е: „Не се взимай 
много насериозно. Радвай се на малки-
те неща. Успехът идва след много само-
жертви. А животът е само един. Само-
жертвата заслужава ли си?...“

Али Агджа и папа Йоан-Павел II.

Сунай Ремзи

http://www.bulstate.com/
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С
АЩ твърдят, че са се справи-
ли с расизма. Поне така смя-
тат тези, от които зависи това. 
Така ли е обаче? Неудобни-
ят разговор, познат като „The 

Talk“, все още се води – от родители към 
деца. Деца, на които им предстои да се 
изправят пред расизма – те са основно 
чернокожи, латиноси, а понякога и хора, 
които не се вписват в общоприетия образ 
на „типичния“ американец

Президентът Байдън се закани, че ще 
изкорени расизма още от първите си дни 
като президент. Резултатите за момента 
обаче все още не са видими, а са един-
ствено подплатени с три подписани ука-
за, които трябва да ограничат расизма.

Подготовка 
от ранно детство

„Не бива да влизате в конфликт с по-
лицаите. А ако нещо се случи и ви наре-
дят да стоите с вдигнати ръце, дръжте се 
спокойно и любезно. Иначе ви грозят на-
силие и дори смърт.“ Такива родителски 
съвети съпътстват израстването на чер-
нокожите деца в САЩ, пише DW.com.

Там започват да ги подготвят за сблъсъ-
ка с расизма в обществото от най-ранно 
детство. За тези „уроци“ по поведение в 
САЩ си имат и специално понятие – „The 
Talk“ – т.е. разговорът.

„На чернокожите хора в тази страна им 
се обяснява, че трябва да са поне два или 
три пъти по-добри от останалите, ако ис-
кат да постигнат нещо в живота си. Нас 
винаги ни държат под око“, споделя Арик 
Луис, 30-годишен телевизионен и видео-
монтажист, който живее в Лонг Бийч, Ка-
лифорния.

Той добре си спомня как родителите 
му отрано започнали да му говорят за ра-
сизма. Те му обяснили, че чернокожите 
хора в Америка

нямат същите шансове 
като белите

„Винаги живеем със съзнанието, че 
гледат на нас като на „по-различни". Това 
е бреме, което се научаваме да носим цял 
живот“, казва Арик.

Официалните статистики сочат, че чер-
нокожите са мнозинство сред хората, по-
чинали в резултат на полицейско наси-
лие. Затова и „разговорът“ се е превърнал 
във всекидневие за тях.

По съвсем различен начин стоят неща-
та сред бялото население.

„Обикновено белите не говорят с деца-
та си за расизъм“, казва Джелани Мемо-
ри от Портланд, „докато за черните роди-
тели това е от съществено значение, тъй 
като децата им неизбежно ще се сблъскат 
с него в някакъв момент. Затова черноко-

жите деца твърде бързо осъзнават своя 
статус в обществото.“

Подготовка за живота 
с расизъм

Мемори, който е баща на пет деца, 
дори е написал книга по темата: „Детска 
книга за расизма“. Изданието е подходя-
що за деца над 5-годишна възраст. Авто-
рът съветва и родителите: „Бъдете честни 
и наричайте нещата с истинските им име-
на, създайте контекст за децата. Те бързо 
ще зададат правилните въпроси“.

Арик Луис също има дете – тригодиш-
на дъщеря. Той вече разговаря с нея за 
несправедливостта и казва, че навярно 
скоро ще отвори дума за расизма и по-
лицията. „За съжаление тези разговори 
ще й откраднат част от детството. Но съм 
длъжен да я подготвя за света и за оно-
ва, което очаква хора като нас“, казва той 
с горчивина.

Афроамериканците от години се оп-
лакват, че са третирани несправедливо 
от страна на правоприлагащите органи. 
Те твърдят включително и това, че поли-
цията подхожда към тях с расово обусло-
вено профилиране - така се нарича прак-
тиката да спираш на улицата някого за 
проверка на основание на цвета на кожа-
та му, етноса му, религията или пола.

Чернокожите представляват около 
13% от населението на САЩ, но те са око-
ло 60% от всичките лишени от свобода в 
страната. Сред убийствата, извършени от 
полицията, също има повече чернокожи, 
отколкото бели.

Анализ на Washington Post пост посоч-
ва, че чернокожите представляват 26% от 
хората, убити от полицията, което е двой-
но по-голям процент спрямо численост-
та на афроамериканското население в 
САЩ.

Роналд Дейвис, който е бивш началник 
отдел в Министерството на правосъдие-
то и бивш полицай, казва, че при толкова 
много чернокожи, убити от правоприла-
гащите органи, може и да не става дума 
просто за съвпадение.

„Не мога да помогна, но се чудя дали 
тези убийства, независимо от това дали 
са били законни или не, всъщност не са 
проява на нещо друго - на предубежде-
ние, на страх от тъмнокожите, на расизъм 
или на комбинация от всичко изброено“ 
каза той в изявление, предшествало из-
слушването му пред Конгреса през сеп-
тември.

„The Talk“ – неудобният 
разговор за расизма в САЩ

XКои в Америка са „по-различните“ и дискриминирани ли са те?

Битката за права започва в началото 
на XX век. 50 години са нужни за първия 
голям пробив - през 1951-ва афроаме-
риканецът Оливър Браун съди власти-
те, защото дъщеря му трябва да пътува 
на далечно разстояние, за да посещава 
училище за цветнокожи, а училище за 
бели има само на няколко пресечки.

През 1954 г. Върховният съд обединя-
ва няколко подобни дела и слага край на 
сегрегацията в училищата. Следва бой-
котът на автобусите в Монтгомъри, съз-
даването на Бирмингамското движение 
в Алабама, през 1960 година Руби Бри-
джис става първото чернокожо дете, 
което прекрачва прага на училище за 

бели. Това става в Ню Орлиънс, тя е ес-
кортирана от федерални власти, а по 
пътя й е освирквана от родители на дру-
ги деца.

Следва маршът към Вашингтон, къде-
то Мартин Лутър Кинг Джуниър произ-
нася историческата си реч:

„Имам една мечта, че моите четири 
деца един ден ще живеят в страна, къ-
дето няма да бъдат преценявани според 
цвета на кожата им, а според техния ха-
рактер. Имам една мечта днес“.

Системата Джим Кроу е отменена със 
закона за гражданските права от 1964 
г. и закона за правото на гласуване от 
1965-а.

„Дядова клауза“ и тест за грамотност
През 1877 г. президентът Ръдърфорд 

Хейс изпълнява обещанието си да спре 
федералната намеса в Юга, демократите 
там се връщат на власт и бързо въвеж-
дат серия от закони, които разделят аф-
роамериканци от бели в почти всеки ас-
пект от живота.

През 1896-а Върховният съд постано-
вява, че афроамериканците са отделе-
ни, но равни с белите, и така се отваря 
кутията на Пандора за серия от абсурд-

ни регулации, които създават нов вид 
робство. Отделни училища, отделни за-
ведения, навсякъде се виждат знаци с 
надписи „бели“ и „цветнокожи“, смесе-
ните бракове са забранени, когато се 
качи бял в автобус, афроамериканецът 
е длъжен да отстъпи с една седалка на-
зад. За „цветнокож“ е смятан всеки, кой-
то има 1/8 афроамерикански гени, за 
гласуване се прилагат такси или тесто-
ве за грамотност, в някои щати дори се 

въвежда така наречената дядова клауза 
- имаш право да гласуваш само ако че-
тири поколения от предците ти са гла-
сували.

Така се оказва, че тестът за грамот-
ност не важи за белите американци. 
Примерите за сегрегацията са много, 
а битката срещу нея продължава десе-
тилетия, съпътствана с кръв, насилие и 
брутални отношения между човешки 
същества.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Битка за права през XX век

Протестите срещу расовата дискриминация и убийствата на чернокожи в САЩ се възобновяват след всяко 
едно убийство от полицай. 

Снимкa: Pixabay

Днес Мартин Лутър Кинг е една от малкото личности в САЩ, която е почитана с национален празник. 
Приживе обаче той е хулен, преследван и арестуван заради дейността си. 

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

П
овече от половин век по-
късно - 25 май - Минеапо-
лис - ъгълът на 38-ма улица 
и авеню Чикаго - полицаи 
пристигат по сигнал за по-

купка на цигари с 20-доларова фалши-
ва банкнота от 46-годишния Джордж 
Флойд - охранител в ресторант. Минува-
чи снимат със смартфоните си - не ста-
ва ясно как точно се стига до схватката 
между Флойд и четирима полицаи, но 
ясно е запечатано как той лежи на земя-
та, затиснат с коляно на врата - 8 минути 
и 46 секунди, изпаднал в безсъзнание.

Джордж Флойд умира в линейка от ин-
фаркт. Смъртта му пали искрата на про-
тестите, а Америка отново е в гърч от 
симптомите на хроничното заболяване - 
расизма.

„Няма такова нещо като мирен протест, 
протестът може да не е с насилие, но не 
може да е мирен. Тези протести трябва да 
накарат хората да се замислят за преца-
каната система, която са създали“, заяви 
един демонстрант.

„Отказваме да приемем това, няма да 
спрем, докато не видим промяна, про-
тестираме мирно и ще продължим, ни-
кой тук не граби, никой не нарушава за-
кона, ние сме демонстранти, научете се 
да различавате нещата“, каза протести-
раща жена.

„Не мога да ви опиша колко пъти е има-
ло расистко отношение към мен. Първи-
ят път бях 7-годишен, дори не разбирах 
какво се случва, вторият път бях 12-го-
дишен, после на 13 и на 14, а като 15-го-
дишен цевта на оръжието вече беше оп-
ряно в гърдите. Но най-лошият случай е 
Тамир Райс - 12-годишно дете, което си 
играеше с пистолет-играчка и те го за-
стреляха. Това трябва да спре, наистина 
трябва да спре“, добави друг мъж.

„Вярвам, че без съмнение тези проте-
сти ще донесат промяна, защото няма 
да спрат, докато това не се случи. Виж-
дам море от хора. Това не са само афро-
американци, не са леви, това е Америка, 
която е гневна, защото беше извършена 
една несправедливост - белите го виж-

дат, мексиканците го виждат, китайците 
го виждат, няма значение какъв си - всич-
ки виждат несправедливостта“, сподели 
още един американец.

Не всички демонстранти са като тези, 
които проговориха. Хаосът и насилието 
завладява улиците на Америка, опожа-
рени сгради и автомобили, разграбени 
магазини, полицейски автомобили бру-
тално се врязват в групи демонстранти, 
Националната гвардия излиза по улици-
те, полицията използва сълзотворен газ 
и гумени куршуми.

„The Talk“ – неудобният 
разговор за расизма в САЩ

През 1836 г. се ражда Джим Кроу - 
карикатура на афроамериканец. Твор-
бата е на бял мъж - комика Томас Дарт-
мът Райс, който обикаля Съединените 
щати с почернено с вакса лице, за да 
забавлява американците, пише БНТ.

Джим Кроу се превръща в символ 
на един от най-мрачните периоди в 
междурасовите отношения в САЩ. 
През 1865 г. 4 милиона американци - 
роби, само защото са ро-

дени с черна кожа, вече са свалили 
оковите. Но само 10 години по-къс-
но обещанието за свобода след Граж-
данската война е безследно изчезна-
ло, на негово място се появява цяла 
система от закони, чиято цел е една - 
да пречи на афроамериканците да уп-
ражняват новопридобитите си права. 
Тази ера става известна като ерата на 
Джим Кроу - американската версия на 

апартейда.

Символът Джим Кроу

Смъртта на Джордж Флойд
Всяка една администрация в САЩ твърди, че е изкоренила расизма. Улицата обаче не смята така. 

Отново половин век назад - сце-
ните са същите - 1968-ма Мартин 
Лутър Кинг Джуниър е убит. В Бал-
тимор, Вашингтон, Канзас - гневът 
се е трупал с години. Сегрегация-
та, дискриминацията на работното 
място, полицейската бруталност и 
беднотията са реалността в амери-
канските гета и те заглушават след-
военната реторика за национален 
консенсус и прогрес.

В 125 града избухват бунтове, На-
ционалната гвардия също се намес-
ва. Във Вашингтон, Чикаго, Балти-
мор се намесват и десетки хиляди 
войници. Жертвите на бунтовете то-
гава са 39, 2600 са ранени и 21 000 
арестувани.

Сцени като преди 
50-ина години

Сн.: АП/БТА

https://angelovrealtor.com/
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ГЕОРГИ 
ЛОЗАНОВ

Какво казва 3 март 
за българите?

 блог

Честит национален празник. Вероят-
но би било най-разумно да спра дотук, 
защото съм наясно със схващането, че 
този празник трябва да се празнува със 
сърце и да се приема като даденост, а 
не да се помрачава със стария либера-
лен въпрос: Подходяща дата ли е 3 март? 
Празникът обаче не пада от небето, не 
е някакво природно явление, а резултат 
от собствения ни избор, който е показа-
телен за националната ни идентичност 
днес - какво влагаме в нея и как се са-
мопреживяваме.

Избраната дата маркира едно съби-
тие от многовековната ни история и из-
тъква особената му важност, а то от своя 
страна - вече извън историческата си 
конкретност - дава предимство на оп-
ределени ценности и нагласи за сметка 
на други, които нямат същото значение 
за формирането ни като общност. Така 
например, ако за национален празник 
беше избран 22 септември - Денят на 
независимостта, водеща ценност щеше 
да е отстояването на националния инте-
рес спрямо външни намеси и влияния. 
Ако беше избран 6 септември - Денят 
на съединението, такава ценност щеше 
да е единството на нацията, включител-
но и извън териториалните й граници. 
Ако беше избран 16 април - приемане-
то на Търновската конституция, акцен-
тът щеше да е върху стремежа към де-
мокрация, присъщ на умните глави в 
новоосвободена България. Ако беше из-
бран 24 май - Денят на славянската пис-
меност, най-важна щеше да е културната 
роля на нацията. Ако беше избран 6 май 
- Денят на българската армия, каквито 
предложения също се чуха, в ценност-
ния фокус на празника щеше да попад-
не воинската слава на България. И така 
нататък, та чак до основаването на дър-
жавата, да речем на 9 август 681 година, 
така че празникът да изтъква респекти-
ращата традиция на българската дър-
жавност.

Смея да твърдя, че почти всяка от тези 
ориентации, символично заявени от съ-
ответните дати, щеше да е по-предста-
вителна за националната ни идентич-
ност от внушенията на 3 март - датата, на 
която през 1878 година в Сан Стефано е 
подписан мирен договор между Руска-
та и Османската империя (в отсъствието 

на български представители). Какво каз-
ва за нас като общност тази дата, обяве-
на през 1991-а за национален празник 
на България? На първо място тя гене-
рира трагическа солидарност на нация-
та, като отпраща към петвековното тур-
ско владичество, което тогава най-после 
свършва, но трябва отново и отново да 
се изстрадва, за да продължаваме да 
бъдем заедно в нещастието. И съще-
временно да пренасяме през времето 
омразата към поробителя и да я пре-
връщаме в архетипно отношение към 
турците не само в съседната държава, 
но и в съседния двор...

Да, 3 март е празник на освобожде-
нието, на свободата. Но свобода, изво-
ювана от друг. И в този смисъл нашият 
национален празник е празник на бла-
годарността към чужда нация - той въ-
вежда руснаците в „генетичния код“ на 
националната ни идентичност. На 3 март 
българинът по подразбиране трябва да 
им е благодарен, че са го освободили, а 
не, да речем, да се гордее, че им е дал 
писменост, каквито претенции може-
ха да се възбудят, ако националният ни 
празник беше на 24 май.

Нещо повече дори: 3 март, датата на 
подписването на Санстефанския дого-
вор, е заявка не само за благодарност-
та ни към руснаците, но и за обидата ни 
от Великите сили, които не са позволили 
да се осъществи мечтата ни за Сансте-
фанска България - за разлика от Русия, 
която е нашият исторически благодетел. 
Именно така историята трябва да при-
съства в колективното ни въображение, 
нищо че в нея всъщност няма добри и 
лоши, а само по-силни и по-слаби, които 
са решавали съдбата ни според собстве-
ните си интереси.

Самата Санстефанска България, която 
фактически празнуваме на 3 март, пре-
връща националния ни празник в жалба 
по една химера. Кара ни да преживява-
ме националната си значимост като не-
справедливо отнета от Запада и непо-
стижима без помощ от Изток. Подобни 
внушения можеха да се прекъснат, ако 
за национален празник бяхме избрали 
например Деня на независимостта.

Казано другояче: З март „портретира“ 
българина като човек нещастен, ком-
плексиран, готов на преклонение, отда-
ден на носталгични копнежи и лишен от 
доверие в себе си. Родината не му носи 
радост и гордост, а само дълг да не се 
спасява поединично. Но това не бива да 
се споменава, защото веднага ще пре-
дизвика колективен гняв. Както се слу-
чи със Самуел Финци, позволил си да 
каже: „Не разбирам много изискването 
да бъда горд с Родината си. Мога да се 
гордея с работата си, с живота си, но не 
и с Родината си“.

В този смисъл: ако всеки поотделно 
може да се гордее с работата и живота 
си, всички заедно можехме да се горде-
ем с Родината си.

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

„Скъпи ми сънародници, 
един филм е „продукт“, в 
който са вложени много 
усилия. Ако не крадете 
сирене от супермаркета, 
защо го правите с филмите? 
Ако не СИ дърпате парче 
месо в магазина, без да го 
платите, защо СИ „дърпате“ 
филми?“

Аниматорът Теодор Ушев 
срещу пиратските сайтове в 

България

„Прокурор, разследващ главния, е най-
екзотичната идея, която съм чувал.“

Бившият главен прокурор Сотир Цацаров 
показва несъгласие с управляващите за 

новата фигура в съдебната система

„Понеделник вечер всички на заведения, 
но пак ще обясните на хората, че 
пандемията не е минала.“
Това каза премиерът Бойко Борисов дни преди 

отваряне на заведенията

„Пандемията ни показа, че 
сме капризни нарциси, а не 
богове.“

Психологът Ани Владимирова 
в коментар на поведението 

на хората по време на 
изпитанието COVID-19

„По целия свят хората чакат ваксините. В 
Израел ваксините чакат хората. Трябва да 
променим това.“
Така израелският премиер Бенямин Нетаняху 

изрази недоволството си, че повече от 1 
милион израелци не са получили нито една 

доза ваксина и имунизационната кампания 
се забави

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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се очаква да дос-
тигнат температури-
те през март в Бълга-
рия. Истински летните градуси 
обаче няма да се задържат за 
постоянно и месецът ще напом-
ни за променливия си характер, 
предупреждават метеоролозите. 
Март ще напомни дотолкова за 
себе си, че в някои дни темпера-
турите се очаква да паднат до 7 
градуса под нулата.

 в цифри

инфрачервени снимки на 
слонове направиха британ-
ски зоолози, разработвайки 
технология за опазване на по-
пулацията в естествените им 
местообитания. Животните са 
снимани по време на игри, на 
хранене и на разходки в заграж-
денията. Специалните камери 
могат да открият слона дори и в 
пълна тъмнина и да подадат съ-
ответния сигнал.

30 000 планират да събере 
Франция, за да откупи 
оригинален ръкопис 
на маркиз дьо Сад от 
тръжна къща. Френ-
ските власти са се обър-
нали с призив за помощ 
към любителите на ли-
тературата в страната 
и към меценати. Ръко-
писът на романа „120-
те дни на Содом“ беше 
признат от Франция 
през 2017 година като 
национално богатство.

27°C 
е превел бившият крал 
Хуан Карлос на испан-
ските данъчни власти. 
Той е обект на няколко 
съдебни разследвания 
в Испания, а в момента 
живее в изгнание в Абу 
Даби. Хуан Карлос е по-
крил задължения, възлиза-
щи на 4 395 901 96 евро. През 
декември той плати близо 680 000 евро 
във връзка с антикорупционно разслед-
ване.

€4,4 млн. 

$5,46 млн. 

https://www.mbglogistics.com/
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С
вързваме ароматния и пи-
кантен лук с овкусяване на 
нашите супи, ястия, салати. 
Той обаче е много повече 
от подправка. Лукът съдър-

жа предимно вода, което допринася за 
добра хидратация. Консумацията му ни 
осигурява калий, магнезий, калций, ви-
тамини от групата В.

Знаете ли, че приготвен под формата 
на напитка, също може да помогне да 
бъдем по-здрави и красиви? Още един 
повод за неговата консумация - подо-
брява метаболизма и храносмилането.

Лукът не съдържа маз-
нини, но пък е богат 
на антиоксидантни 
флавоноиди, за 
които е известно, 
че като подо-
бряват метабо-
лизма, помагат 
за отслабване-
то. Специали-
стите по хране-
не предполагат, че 
консумацията на лу-
чена напитка на гладно 
спомага за по-бързото топене 
на излишните калории.

Какво се случва в тялото, когато ядем 
лук редовно? Вижте:

Консумацията на лук има положите-
лен ефект върху усвояването на кал-
ций. Това е важно за костната плътност, 

особено с напредване на възрастта. Ре-
довното включване на лука в ястията ви 
може да окаже благотворно влияние 
при страдащи от остеопороза.

Лукът съдържа вещества, които

имат противовъзпалителни 
свойства

Той намалява и лошия холестерол, 
вредящ на сърдечносъдовата система. 
Антиоксидантите в лука също са важен 
фактор за здраво сърце и здрави кръво-
носни съдове.

Лукът е изпълнен с голямо количе-
ство фибри. Ако го консумирате суров в 
големи количества, остротата на актив-
ните му вещества, които придават лютия 
му вкус, могат да раздразнят стомаха ви, 
особено ако имате проблеми с него. Но 
ако консумирате лука сготвен под ня-
каква форма, той ще донесе редица пол-
зи на храносмилателния ви тракт. Фи-
брите в него

нормализират 
перисталтиката на червата

и подхранват микрофлората в тях.

Свободните радикали предизвикват 
увреждания в клетките, ускоряват тях-
ното стареене и създават предпостав-
ки за развитие на ракови заболявания 
заради нарушеното им делене. Лукът 
може да противодейства на тези про-
цеси, тъй като е много богат на антиок-
сиданти, които се борят с оксидативния 
стрес, предизвикан от свободните ради-
кали.

Лукът е полезен и за очите. Той съ-
държа антимикробни и противовъзпа-
лителни вещества, които подобряват 
състоянието и на устната кухина. Квер-
цетинът в лука е мощен антиоксидант, 
който допринася за забавянето на раз-
лични дегенеративни процеси в очите.

Консумацията на лук на вечеря до-
принася за

по-доброто качество 
на съня

и по-лесното заспиване. До този извод 
стигат учени от университета в Колора-
до след проучване по темата. Диетични-
те фибри и антиоксидантите в лука спо-
магат за подобряване механизмите на 
съня и намаляват стреса.

Лукът е много богат на вода. Тя зае-
ма голяма част от неговата структура. 
Ето защо той е толкова полезен за кожа-
та, тъй като я хидратира отвътре. Освен 
това антиоксидантите са полезни и за 
кожата. Те се борят със стареещите про-
цеси във всяка клетка, включително и 
тези на кожата, намалявайки бръчките.

Още една причина да добавите лук 
към вашето меню по време на настин-
ки и грип е, че консумацията му помага 
при кашлица. Някои хора си приготвят и 
сок от лук, който пият през целия ден. В 
комбинация с мед, ефектът също е бърз 
и очистващ.

Сокът от лук 
помага за силен 

имунитет и 
здрава коса

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Зеленчукът топи  
излишните калории, полезен е и за очите

За да приложите диетата за 
отслабване с лук, трябва пред-
варително да си приготвите 
домашната рецепта. Необхо-
дими са ви 2 големи глави лук, 
2 скилидки чесън, сокът от 2 
лимона. Махнете люспите на 
лука и чесъна. Сложете ги в со-
коизстисквачка. Сложете по-
лучения сок в хладилник. Напит-
ката се взема по една супена 
лъжица един час преди или след 
хранене. Приемането на сока 
продължава 10 дни.

Диета с лук

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Седмицата на модата започна 
с шоу на италиански дизайнери 
от африкански произход

Black life metters:  
И на подиума в Милано

С
едмицата на модата в Мила-
но започна с дигитално шоу 
на петима италиански мод-
ни дизайнери от африкански 
произход в резултат на кам-

пания от миналото лято.
Джой Мерибе идва от Нигерия и за-

почва работа в Италия като културен ме-
диатор. Фабиола Маниракиза пристига 
в Италия като дете от Бурунди и първо-
начално учи медицина. Роденият в Ма-
роко Карим Дауди израства в Северна 
Италия в град, известен с традициите си 
в производството на обувки и учи този 
занаят. Папе Макоду Фол е на 22 години, 
когато пристига в Италия от Сенегал и 
започва работа като актьор, продуцент, 
а сега вече е дизайнер. Само една от пе-
тимата - Жизел Клаудия Нтсама от Каме-
рун, е пристигнала в Италия с намерени-
ето да се посвети на модата.

За своите колекциите петима дизай-
нери са работили с доставчици и са по-
лучили съвети от експерти в резултат на 
организацията и сътрудничеството на 

Италианския моден съвет.
Инициатор на италианската модна 

кампания „Животът на чернокожите има 
значение“ е дизайнерката Стела Жан. 
„Щом искате да направите нещо, може-
те да го направите незабавно“, казва тя.

Жан, която пробива, след като Джор-
джо Армани я кани да покаже работата 
си през 2014 г., казва, че фокусът върху 
италианците от африкански произход е 
важен за преодоляване на една от пър-
вите пречки пред кампанията - твърде-
нията, че няма чернокожи дизайнери в 
Италия.

Валъри Стийл, директор на музея на 
Модния технологичен институт в Ню 
Йорк, смята, че част от идеите на Жан 
могат да пренесени в САЩ и другаде по 
света. В колекцията на музея има рабо-
ти на Жан и в четвъртък в Ютюб канала 
на института ще бъде излъчен разговор 
с Жан. Според Стийл чернокожите ди-
зайнери също не са достатъчно добре 
представени в САЩ.

Снимки: БТА
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Е
дин ветеран от Втората световна 
война напуска семейството си и 
повече от десет години никой 
не чува нищо за него. По-късно 
приема самоличността на по-

чинало 8-годишно момче до деня, в кой-
то бива открит мъртъв, почти разложен, 
в банята на дома си. Кой всъщност е този 
човек и от какво е бягал?

Случаят обърква разследващите от по-
вече от десетилетие. Шериф Пийт Елиът 
го нарича „една от най-големите загадки 
на Североизточно Охайо“.

Сега, с помощта на ДНК тестове, някои 
от частиците на пъзела си идват на място-
то, разказва webcafe. Това е сложна и за-
плетена история, така че да започнем от 
самото начало.

Открадната самоличност
През 2002 г. 76-годишен мъж на име 

Джоузеф Нютън Чандлър III заключва 
вратите и прозорците на апартамента си 
в близост до Кливланд. Той изключва кли-
матика и отбелязва датата на календара 
си. След това отива в банята и слага край 
на живота си.

Полицията открива тялото му около 
седмица по-късно, но то се е разложило в 
лятната жега. Властите не успяват да взе-
мат пръстови отпечатъци от тленните му 
останки и тялото му е кремирано.

Когато името „Джоузеф Нютън Чандлър 
III“ е проверено в базата данни, полици-
ята установява, че човекът е откраднал 
самоличността на 8-годишно момче, за-
гинало в автомобилна катастрофа с ро-
дителите си през 1945 г. Тогава нещата из-
веднъж стават интересни.

„Джоузеф Чандлър така и никога не е 
имал шанса да изживее живота си, но ня-
кой друг го е изживял вместо него“, обя-
вява шериф Елиът.

Човекът, представял се за Чандлър, е 
бил електротехник и чертожник, кого-
то колегите му са описвали като стра-
нен, ексцентричен и високоинтелигентен 
мъж, който обаче бил самотник, без се-
мейство и приятели, разказва Елиът.

Приятели споделят, че той им е казвал 

„Те наближават“ и след това е изчезвал от 
района, като се е връщал дни или поняко-
га седмици по-късно.

Чандлър също така е държал подготвен 
куфар в апартамента си, така че да е готов 
във всеки момент да замине, и е умрял 
с $82 000 в банковата си сметка. „Нямам 
представа от какво е бягал“, казва Елиът.

Теоретици са твърдели, че Чандлър 
може би е серийният убиец Зодиак или 
мистериозен терорист на име Д.Б. Купър, 
отвлякъл самолет през 1971-а, но реал-
ността е, че никой не е знаел кой е този 
човек, преди да приеме името и самолич-
ността на Чандлър.

В крайна сметка случаят останал дълго 
неразкрит.

Пробив в разследването
Нова улика се появила през 2014 г., ко-

гато федерални шерифи поели случая. Те 
открили, че Чандлър е лежал в болница 
две години преди смъртта си и му е била 
взета тъканна проба.

С помощта на генеалогични изследва-
ния и ДНК тестове, лекари открили, че чо-
векът, който е живял в продължение на 

десетилетия като Чандлър, вероятно е 
носил фамилията Никълъс или подобно 
фамилно име.

Следата в крайна сметка отвела власти-
те до сина на въпросния мъж през март 
2018-а. ДНК пробите дали неоспоримо 
потвърждение. Оттам нататък се разкри-
ла и цялата история.

Човекът, който се представял като Джо-
узеф Чандлър, всъщност бил Робърт Ай-
вън Никълс. Той бил ветеран от флота 
през Втората световна война, роден в Ин-
диана, оставил жена и три деца.

„След като видях снимките, бях сигу-
рен, че е бил той“, сподели синът му Фил 
Никълс на пресконференция в средата на 
юни.

След бомбардирането на кораба му по 
време на войната през 1945-а той е полу-
чил орден за храброст. Семейството на 
Никълс казва, че след време той е изго-
рил военната си униформа. През 1964-а 
той казал на жена си, че напуска семей-
ството си и че те ще разберат защо, „кога-
то му дойде времето“.

От този момент нататък диря от пощен-
ски картички и писма показва, че той е 
пътувал из страната, като е прекарал из-
вестно време в Мичиган, Оклахома и Ка-
лифорния, където е изпратил писмо на 
сина си с едно пени в него през 1965-а. 
Това е бил последният път, в който семей-
ството му е чувало за него.

„Нямам никакви лоши чувства към 
него“, казва синът му. „Винаги съм се на-
дявал той да е намерил някъде щастието“.

Родителите на Никълс го обявили за 
безследно изчезнал, след като той из-
оставил семейството си, но опитите да 
бъде открит от властите в Калифорния и 
Индиана не довели до резултат.

Напредъкът на генеалогичните техно-
логии в последно време е спомогнал за 
разгадаването на този случай. Според 
Елиът това е първото разследване в ис-
торията на американската федерална ше-
рифска служба, което е използвало кри-
минологична генеалогия.

Криминологичната генеалогия става 
все по-разпространена за разрешаването 

на разследвания на престъпления и беше 
използвана и за откриването на „убиеца 
от Голдън Стейт“, както и за разгадаване 
на други отдавна неразкрити случаи, най-
често свързани със серийни убийци.

Още много въпроси 
без отговор

През 1978 г. Никълс се е снабдил със 
свидетелството за раждане на Джоузеф 
Чандлър. После той си е издал документ 
за социално осигуряване в Южна Дакота, 
като е използвал истинския рожден ден 
на детето и имената на двамата му роди-
тели. По-късно същата година докумен-
ти показват, че Никълс е започнал работа 
като електротехник в Охайо, като е из-
ползвал самоличността на Чандлър.

Какво е правил Никълс и къде е живял 
в периода между престоя си в Калифор-
ния и пристигането си в Охайо, остава не-
известно и Елиът загатва, че Никълс може 
да е имал зловещи причини да изостави 
семейството си и да приеме нова само-
личност.

„Има причина той да е изчезнал през 
1965-а, да е приел самоличността на по-
чинало 8-годишно дете през 1978-а и да 
се е крил в продължение на толкова мно-
го години“, казва Елиът. „Има причина той 
така и никога повече да не се е свързал 
със семейството си“.

И все пак Робърт Никълс и Джоузеф 
Чандлър нямат криминално досие, твър-
ди шерифът.

Човекът, който някои хора са познава-
ли под името Джоузеф Чандлър, а други 
- като Робърт Никълс, не е искал да бъде 
открит приживе или дори след смъртта 
си. Елиът смята, че някой, който го е по-
знавал преди изчезването му, може да 
знае причините за мистериозното изчез-
ване на Никълс.

Разследващите са поискали помощта 
на обществеността, за да разберат къде е 
бил Никълс между 1965-а и 1978-а и защо 
е изоставил семейството си.

„Първата част от тази мистерия е разга-
дана“, заявява Елиът. „Втората остава във 
ваши ръце...“

Загадката Чандлър: Сериен 
убиец, терорист или...
XКакво се крие зад една от най-големите загадки на Североизточно Охайо

Снимка на Робърт Никълс/
Джоузеф Чандлър от шофьорската му книжка. 

Сн.: Twitter

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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DJ Dian Solo, който е част от 
хитовата музикална група 
Deep Zone, стартира нова 

музикална платформа, която предлага 
частни онлайн концерти на различни 
български изпълнители. Global Online 
Concerts, както се казва новият проект 
на Диан Савов и неговия баща Любомир 
Савов, дава възможност на клиенти от 
цял свят да се насладят на хубава музи-
ка и специални поздрави от любим из-
пълнител.

Услугата включва 60 минути онлайн 
концерт на живо с избрания артист, как-
то и възможност за разговор с изпъл-
нителя по време на шоуто. Към всичко 
това се добавя и диджейско парти на DJ 
Dian Solo, така че клиентът да получи 
2 часа ексклузивна музикална онлайн 
програма, която се излъчва само за него 
и негови приятели по света.

Онлайн концертите са „скрити“ и мо-
гат да се гледат от неограничен брой 
хора по цял свят, които получават

специален кодиран линк
след заплащане на услугата. Шоуто пък 
е изцяло на живо от виртуалното DEEP 
ZONE студио в София и е подходящо за 
рождени дни, частни/фирмени партита, 
заведения, сватби и други специални 
поводи. На онлайн концерта потребите-
лят може да се наслади на смарт теле-
визор, лаптоп, телефон, таблет или ви-
деостена.

Платформата може да се похвали с 
вече над 20 частни онлайн парти кон-
церти за клиенти в САЩ, Великобрита-
ния, Германия и България. DJ Dian Solo 

сподели пред BG VOICE, че заявки за 
частни онлайн концерти идват предим-
но от чужбина, но вече има ин-
терес и за клиенти в Бъл-
гария.

„Никога няма да за-
бравя онлайн кон-
цертите за САЩ, 
тъй като тряб-
ваше да ги про-
ведем от 7 часа 
сутринта (бъл-
гарско време), за 
да могат хората в 
Чикаго да гледат 
в реално време в 
23:00 ч. американско 
време. Това беше он-
лайн концерт на Теди Алек-
сандрова и Емрах, които госту-
ваха виртуално в клуб Escape (Чикаго). 
Имахме постоянна визуална връзка с 

клуба там и се получи много бутиково 
и ексклузивно. Виждахме и чувахме как 

хората се забавляват там. Пре-
доставяме възможност на 

клиента да може и да 
разговаря с артисти-

те по време на шо-
уто, така че да се 
получи уникално 
изживяване за 
всички“, допъл-
ни Диан.

За идеята раз-
казва, че е до-

шла по време на 
пандемията. Но той 

обещава дейност-
та на платформата да 

продължи, за да може бъл-
гарите в чужбина да имат връз-

ка с Родината и техните любими арти-
сти. Платформата е и концепция, която 

е ползотворна за изпълнителите, които 
останаха без участия през пандемията.

Пред BG VOICE Диан сподели, че те-
първа ще добавят към платформата 
още български изпълнители.

„Много бих искал

и Васил Найденов 
да се включи

В момента сме в преговори с него и 
ще имаме повече информация, след 
като той се върне от почивка в чужби-
на. Цените се определят от самите арти-
сти и съответно колкото по-висок ранг 
е той, толкова и цената е по-висока. Ние 
добавяме малък процент върху техни-
те хонорари, с които покриваме раз-
ходите за техника, виртуалното студио 
и екип, който реализира продукцията. 
Минималните цени за цялостно про-
веждане на частен онлайн концерт е 
1500 лв. Има артисти, които взимат и по 
$2000/3000 - в зависимост от конкретни 
ситуации и поводи. Клиентът попълва 
форма за заявка в сайта, след което ние 
или представител на артиста се свърз-
ва с него и се договарят всички параме-
три“, казва още той.

Артистът споделя, че платформа-
та предлага и запис на концерта, като 
подарък за клиента, но само за лично 
ползване. А по време на шоуто изпъл-
нителите сменят над 30 сценични фоно-
ве, изписват се поздрави, видеоклипо-
ве или жива видеовръзка с приятели на 
клиента, които пускат в ефира.

Списъкът с артисти се обновява еже-
седмично.От сайта на платформата 
www.globalonlineconcerts.com фенове 
от цял свят могат да намерят своя лю-
бим български изпълнител и след по-
пълване на заявка, ще получат специ-
ална оферта за частен онлайн концерт/
парти със своя любимец.

DJ Dian Solo от Deep Zone създаде 
платформа за онлайн концерти
XИнициативата ще помогне на българите в чужбина да имат връзка с Родината

АИДА БУРНУЧЯН
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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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В най-голямата жега трима депутати 

отишли на риба. Риба не хванали, но ре-
шили да се топнат в рекичката. Бански ня-
мали, затова решили да се съблекат голи. 
Не щеш ли, задала се някаква група от 
хора. Двама от тях бързо си прикрили ор-
ганите с шепи, а третият сложил дланите 
на лицето си:

- Ти защо си криеш лицето? - попитали 
го двамата.

- Не знам как е при вас, но моите изби-
ратели ме познават по лице - отвърнал им 
той.

  
По време на проверка в затвора ин-

спекторът пита някакъв затворник:
- Защо сте тук?
- Ами, не ме пускат да изляза!

  
Студенти се явяват на изпит от типа 

„тест“ - където трябва да се избира някой 
от готовите вече отговори.

Изпитът започва, всички студенти трес-
каво мислят, само един започва да си под-
хвърля монета във въздуха. Всеки път я 
хваща, поглежда дали се е паднало ези 
или тура и задрасква един от отговорите.

Професорът си мисли: „Тоя ще свърши 
изпита първи, сигурно ще си излезе след 
десет минути“.

Оня обаче продължава да подхвърля 
монетата. Изпитът е към края си, другите 
вече излизат, а студентът пак хвърля и си 
ги гледа листа.

- Какво правите още, колега? - пита про-
фесорът.

- Ами проверявам си отговорите за по-
следен път.

  
Телефонен разговор:
- Ало! Ще се омъжиш ли за мене?
- Да! А кой се обажда всъщност?

  
- Докторе, след операцията ще мога ли 

да свиря на цигулка?
- Ще можете, защо не?
- Браво на вас, докторе! Досега не мо-

жех.

  
Наркоман стои посред зима до отворе-

ния прозорец на стаята си.
Влиза майка му:
- Ама какво правиш! Затвори прозоре-

ца!
- Защо?
- Ами виж колко е студено навън!

- И като затворя, навън ще се стопли ли?

  
- Твоят мъж с какво се занимава?
- С бира.
- Произвежда или търгува.
- Купува и пие.

  
На митницата:
- Оръжие, наркотици, фалшива валута?
- Благодаря, вече имам.

  
- Нашият шеф ще напуска...
- Откъде знаеш?
- Извика ме вчера и казва: „Ние с вас не 

се сработихме, Иванов.“

  
Борци си говорят:
- Най-обичам да пътувам във вагон за 

майки с деца!
- Заради майките ли?
- Не, бе! Знаеш ли какви хубави приказ-

ки разказват майките на децата си!

  
Новият премиер заявява при среща с 

народа:
- Ние ще се оправим за 800 дни...
Радост, аплодисменти.
- А ние? - неуверено промърморва глас 

откъм народа.

  
В частен кабинет лекарят казва на па-

циента:
- Почистих ви ушите, мога да ви гаран-

тирам, че вече ще чувате великолепно! 
Ще ви струва сто долара.

- Двеста ли казахте?
- Да, точно така, чувате прекрасно!

  
Мъж отива при доктора:
- Имам СПИН!
- Идете на кални бани - съветва го док-

торът.
- Ще помогнат ли?
- Не, но полека-лека ще свиквате със зе-

мята...

  
Първокласник пита баща си математик:
- Тате, как се пише осмица?
- Много просто. Взимаш знака за без-

крайност и правиш централна ротация на 
„пи“ върху две.

  
Дик се връща с няколко синини на фи-

зиономията от бара.

  
Митничарят, ядосан:
- Ами валута?
- Разбира се - отговаря капитанът и 

вади едно куфарче долари.
Митничарят, шашнат:
- И всичко това е ваше?
- Не - казва капитанът - това е ваше, мо-

ето е в трюма...

  
- Моята котка е необикновена!
- И какво пък й е толкова необикнове-

но?
- Ето, виж тези снимки.
- Е... птички... рибки... мишки... сирене... 

И какво?
- Котката ги е снимала!

  
Един баща имал много глупав син. Ре-

шил да му се скара, дано спре да прави 
глупости:

- Ела тука бе, говедо! Сядай! - викнал ба-
щата и нервно почукал с пръсти по маса-
та.

- Ей сега, тате, само да отворя, че някой 
чука.

- Сядай ти казах бе, идиот! Аз ще отво-
ря!

  
Една мутра казва на друга:
- Снощи чувам навън някой да крещи: 

„Помощ! Убиват ме!“
- И какво направи?
- Помогнах. Убихме го.

  
- Стой! Никой да не мърда!
- Какво, това обир ли е?
- Не, това е групова снимка.

  
Младеж изпраща момиче:
- Няма ли да ме поканиш на чаша кафе?
- Никога не каня вкъщи на първа среща!
- Добре, нека тази среща да ни е по-

следна.

  
Майката пита Иванчо:
- Защо плачеш?
- Сънувах, че училището е изгоряло.
- Не плачи де, това е само сън!
- Плача точно за това…

  
Студент учи за изпит. Вътрешният глас 

му казва:
- Ще се падне 6-ти въпрос!
Студентът пита вътрешния си глас:
- Сигурен ли си, че ще се падне точно 

той?
Вътрешният глас отговаря, без да се ко-

лебае:
- Сигурен съм! Учи 6-ти въпрос!
Студентът научава 6-ти въпрос и отива 

на изпита. Преподавателят съобщава, че 
въпросът е 8-ми. Тогава вътрешният глас 
на студента му казва:

- Не е възможноооо!

  
Човек вървял през пустинята без кап-

ка вода. Накрая видял един оазис и един 
змей до водата. Човекът събрал смелост 
и сили и започнал да се бие със змея. По 
някое време змеят го попитал:

- Какво искаш ти, бе?
- Да пия! - отвърнал човекът.
- Ами пий бе, що се биеш?!

  
Една студентка влиза в стаята на мла-

дия си учител и започва да си разкопча-
ва блузата.

- Бих направила всичко, за да изкарам 
този изпит!

- Мммм... абсолютно всичко ли?
- Да! - казала тя и се притиснала до учи-

теля.
- А би ли... учила?

Виц в снимка

Мама Зайка видяла 

ловец и казала на 

зайчетата си:

- Веднага да си 

запушите ушите! Сега 

няма да ни уцели и така 

ще се разпсува...

- Кой те подреди така? - пита жена му.
- Джими - кратко отвръща той.
- О, този тип, този разбойник, този хай-

мана... - започва да кълне тя.
- Ш-ш-шт! Тихо! За умрелите се говори 

само добро или нищо!

  
Журналист:
- Боли ли, когато ви ударят по главата?
Боксьор (философски):
- Какво е това болка?
Журналист:
- Не получавате ли сътресение на мо-

зъка?
Боксьора (любопитно):
- Какво е това мозък?

  
- Решил съм да се самоубия.
- Ама как бе, защо?
- Животът ми е скучен.
- И к’во, смяташ, че самоубийството ще 

го разнообрази ли?

  
В класа идва инспектор и пита децата:
- Можете ли да познаете на колко годи-

ни съм?
- На 30! - обажда се Иванчо.
- Как позна?
- Ами аз съм на 15 и майка ми ми казва, 

че съм полуидиот.

  
Блондинка се качва в колата, тръгва и 

пуска радиото. От него се чува:
- Вие слушате радио FM+...
Блондинката, изненадано:
- Ей, ама откъде ги знаят тия работи...

  
Седят няколко мутри в сауната. Звъни 

мобифон. Един от тях се приближава и го 
вдига:

- Ало, да, скъпа... в сауната... с момче-
тата... да... до към 11. Какво да си купиш? 
Рокля? 1000 долара? Защо ти е нова рок-
ля? Ще ходиш на театър... добре де, добре, 
знаеш ли къде са парите? Купи си!

След малко пак се звъни. Същият вди-
га отново:

- Ало, да, скъпа... в сауната... с момче-
тата... да... до към 11. Какво да си купиш? 
Палто? Защо ти е десето палто? Замина-
ваш в планината? 50 000? Добре, знаеш 
къде са парите.

След известно време отново се звъни и 
пак той вдига:

- Ало, да, скъпа... в сауната... с момче-
тата... да... до към 11. Какво да си купиш? 
Кола? Защо ти е шеста кола? Да се изфу-
каш пред майка cи? Колко? 300 000? До-
бре де, купи си, знаеш къде са парите.

Сваля телефона от ухото си и пита:
- Абе, пичове, на кой е тоя телефон, бе?

  
Една жена разправя на приятелката си:
- Научих, че мъжът ми ми изневерява. 

Сега се чудя дали да му кажа?
- Защо? Той и без това си го знае.
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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 
3 - 9 март 2021 г.

ОВЕН
Ще успявате да превъртате 
предизвикателства в полза, 
дори и по един изненадващ 
начин, така че да спечелите, 
а не обратното. Венера ще ви 

закриля, ще оформя пред вас внезапни и неочак-
вани шансове, но все пак и вие трябва да бъдете 
по-инициативни в избрано от вас направление. 
В дома и семейството ви може да е по-напрег-
нато, избягвайте конфликти с партньора ви, с 
енергични личности от вашето семейство. На-
мерете опорни точки, и то за по-дълъг период 
от време, например вид взаимопомощ.

РАК
Може да получите внезапни 
допълнителни работни задъл-
жения. Тази седмица трябва да 
внимавате за здравето си. Аг-
ресията и стресът могат да ви 

създадат здравословни предизвикателства. Пи-
кантната и мазна храна няма да бъде полезна за 
вашето храносмилане. В следващите дни брач-
ните ви взаимоотношения се нуждаят от повече 
внимание. Трябва да дадете пространство на лю-
бимия човек да се чувства свободно и комфорт-
но. Благоприятен период за самооценка.

ВЕЗНИ
Стойте далеч от спорни въ-
проси и помислете два пъти, 
преди да дадете съвет на ня-
кого, дори и да ви моли. Това 
може да се окаже лоша услу-

га. Не губете ценното си време, опитвайки се 
да задоволите нуждите на всички останали, 
когато имате по-добри неща за вършене. Ще 
сте резки в отношенията си с хора, които се 
опитват да ви манипулират, да ви принудят да 
направите неща, които не одобрявате поради 
някаква причина. Вашето раздразнение може 
да бъде провокирано и от грубо поведение.

Като цяло периодът носи по-
вече динамика в контакти-
те ви с хора извън дома. Ще 
обсъждате или разрешава-
те важни за семейството или 
за работата ви въпроси. Сед-

мицата обещава да бъде натоварена, напрегна-
та, понякога с необходимост да вземете разум-
ни решения. Те могат да са свързани с отлагане 
на някои от ангажиментите ви поради физиче-
ска невъзможност да се ангажирате с тях. Емо-
ционално ще бъдете нестабилни, което ще бъде 
причина за различни промени в настроението 
ви.

ТЕЛЕЦ
Планирайте с партньора 
общи цели и как се справя-
те с тези задачи ще разбере в 
следващите дни. Тогава могат 
да произтекат знакови съби-

тия, насочвайте внимателно, за да стигнете там, 
където желаете. В душата ви ескалират силни 
чувства и желания, но само една малка част от 
тях е видна. Вие се стремите да ги контролирате 
по един практичен начин и всъщност този под-
ход ще се окаже за вас полезен, така че вие ще 
имате шанс да постигнете ваше съкровено же-
лание.

ЛЪВ
Не е добре да прекалявате с 
пикантните храни. Възможно 
е работата ви да бъде разсей-
вана от странични лични от-
ношения, но по-добре за вас 

ще е, ако не допускате това да се случи. При ня-
кои то определено се свежда до любовната вза-
имност. Ще получите вест за парично възна-
граждение, което ще ви зарадва. Проблемите 
на работното ви място създават напрежение в 
семейството, но и сред колегите ви. Гледайте на 
грешките си като на възможност да се усъвър-
шенствате и да продължите напред.

СКОРПИОН
Някои от представителите на 
зодиакалния знак могат да 
пътуват по важна, индиви-
дуална за всеки един от вас 
причина. През този ще ви се 

наложи по-сериозно да обмислите желанието 
на ваши роднини, които ще имат нужда от по-
мощ или подкрепа за да реализират своя меч-
та. Ще очаквате изпълнение на обещание, кое-
то ще ви помогне да постигнете напредък по 
реализацията на конкретен план за бъдещето 
ви. Избягвайте конфликти, те могат да прово-
кират прибързани и неразумни решения.

ВОДОЛЕЙ
През този период една нова 
личност в кръга ви от познати 
ще бъде поставена на някак-
во изпитание, преди да реши-
те дали можете да се довери-

те или не. Всъщност успехите и хубавите неща 
през тази седмица ще дойдат по линия на непо-
знати или нови хора в живота ви. Финансово ще 
възникне стресов момент, свързан с по-голяма 
разход, който може да предизвика временно 
затруднение. Жените трудно ще правят компро-
миси и това може да бъде причина за емоцио-
нален конфликт с мъж.

БЛИЗНАЦИ
Ще спечелите чисто матери-
ално или под формата на мо-
рално удовлетворение. Това 
ще бъде следствие на опека, 
понякога неочаквана, в дру-

ги случаи – намиране на паралелни източници 
за печалба, оформяне на варианти за развитие, 
ако ги търсите. Друга водеща тема за повечето 
остава домът, семейството, приоритети, отна-
сящи се до недвижимо имущество. Към насто-
ящия момент вие в значима степен можете да 
влияете на тези приоритети, въпреки че част от 
тенденциите са вече зададени

ДЕВА
Приятелствата могат да бъ-
дат малко по-сложни сега. 
Могат да се появят стари по-
знати или да помислите да се 
свържете със стар приятел. 

Стремете се да избягвате големи решения или 
промени. Може да се сблъскате с проблеми с 
храносмилането. Трябва да направите здра-
вето си един от приоритетите си. Работещите 
могат да получат стрес поради натоварване, а 
учениците да получат стрес поради предсто-
ящ изпит. Този стрес може да ви причини също 
здравословни проблеми.

СТРЕЛЕЦ
Ще имате настроение за ро-
мантика, за любовни и интим-
ни преживявания, за по-раз-
лични емоции, които да ви 
извадят от рутината на ежедне-

вието. Мъжете ще имат работа с някакъв финан-
сов документ, плащане или друго подобни дела, 
които вероятно вече имат някакво развитие от 
предишните няколко дни. Предстои ви да се анга-
жирате с действия, които касаят вашето собстве-
но или на близък човек здраве. Това ще бъде ва-
жен ангажимент, който не бива да отлагате и към 
който ще трябва да се отнесете сериозно.

РИБИ
Мъжете ще имат благоприят-
на седмица за постигане на 
реални успехи. Няма да ви 
липсва шанс или късмет, но 
това ще бъде поради усилия-

та и труда, който влагате в работата и в делата 
си. Не пропускайте да анализирате грешките си, 
за да не ги повтаряте. Вашият обществен живот 
е активен, защото искате да сте постоянно сред 
хора, независимо дали са ваши приятели или 
само познати. Не бъдете прекалено взискател-
ни, ако се налага да избирате нови служители. 
Пазете се от неподходящи партньорства.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Б
ензинови или дизелови дви-
гатели – този вечен спор вече 
не е актуален. Защото едно 
нещо е ясно – конвенционал-
ните автомобили с единия 

или другия нече не са решение. Герма-
ния, която е един от големите произ-
водители на автомобили например, от 
една страна се е ангажирала да спазва 
приетите международни ангажименти 
за опазване на климата, а от друга - гер-
манската автомобилна промишленост 
ще иска и в бъдеще да продава коли, а 
все повече страни обмислят забрани за 
използване на автомобили с двигатели с 
вътрешно горене, пише „Дойче Веле“.

Кой вид пести 
най-много енергия?

Ако говорим за личните автомобили, 
чисто технически погледнато, най-ефи-
касната система е електромобилът. Тя 
използва максимално добре енергията: 
един киловатчас енергия осигуряват 70 
до 80 процента КПД по време на пътува-
не. При водородния двигател и горивна-
та клетка са необходими от два до три 
пъти повече електричество, за да бъде 
изминато същото разстояние.

Това е така, защото водородът не се 
среща наготово в природата, а произ-
водството му изисква допълнителна 
енергия. Обикновено той се добива от 
вода чрез хидролиза. Ако водородът 
трябва да се преработи в гориво за кла-
сически двигател с вътрешно горене, то-
гава ще е необходимо от 5 до 6 пъти по-
вече електричество.

Колко вредни 
са батериите?

Батериите са ахилесовата пета на елек-
тромобилите. Но не само заради вграж-
даните в тях редки метали, като литий.

Институтът за изследване на енергия-
та и природата в Хайделберг е изчислил, 
че при производството на една-един-
ствена батерия за електромобил се от-
деля еквивалентът на пет до девет тона 
въглероден двуокис - при това още пре-
ди да бъде изминат и един километър с 
нея. Но също и при водородната кола 
това не е по-различно: при горивната 
клетка за производството на резерво-
ара за водородното гориво и батерията, 
макар и да е по-малка, също се отделят 5 
тона еквивалент на CO2.

А според по-стари изследвания по 

темата, дори и при сегашния енергиен 
микс в мрежата на Германия, електриче-
ските коли са най-ефикасните от всички 
– при това с огромна преднина пред ос-
таналите видове автомобили.

Само „зелената“ енергия, тоест токът, 
произведен от въглеродно неутрални 
източници, помага за защита на клима-
та. Към тях отнасяме със сигурност само 
енергията от вятър и слънце, тъй като 
водата и биогазът са ограничен ресурс. 
Ако по пътищата на Германия се дви-

жат 10 милиона електрически коли, ще 
са необходими 5 процента повече елек-
троенергия в сравнение с днес, а и око-
ло 15-20 процента повече при варианта 
с водородно гориво.

Предимството на водорода е, че той 
може да се търгува международно и да 
се доставя от далечни разстояния – на-
пример чрез тръбопроводи или с ко-
раби. Така соларната енергия или тази, 
добивана от вятър в Южна Америка, на 
Арабския полуостров или в Северна 

Америка, може да бъде използвана за 
хидролиза.

От каква енергия 
ще се нуждаем утре?

В дебата за мобилността в бъдеще се 
пропуска един факт – че автомобилите 
представляват само един аспект от те-
мата за енергийния обрат. Също и про-
мишлеността, жилищният сектор и въз-
душният транспорт играят роля в това 
отношение. В бъдеще самолетите и ко-
рабите ще залагат все повече на водо-
родно гориво или ще преминат към 
синтетичен керосин, добиван от водо-
род или от растителни масла и захарна 
тръстика. А за личните автомобили най-
ефективният вариант си остава електри-
чеството.

При товарните автомобили засега има 
още много въпросителни, но според 
проучване на германското транспортно 
министерство, електрическата контакт-
на мрежа над магистралите, от която 
камионите да черпят електричество, си 
остава най-евтиният вариант. В Герма-
ния от няколко години има такива проб-
ни отсечки.

Шумът и фините 
прахови частици

Германското правителство поставя раз-
лични акценти за осъществяването на 
обрат и в транспорта. То подкрепя по-
купките на електромобили и ускорява 
изграждането и разширяването на мре-
жата от зарядни станции, но обръща 
внимание също и на водородните тех-
нологии.

За да се постигне климатично неу-
трално производство на двата вида 
енергия, правителството разширява 
капацитета на мощностите за добив на 
енергия от възобновяеми източници. 
Но преминаването към по-чисти горива 
не решава всички проблеми - например 
тези, свързани с фините прахови час-
тици, с шума и задръстванията. За това 
пътният трафик трябва да намалее – при 
това значително.

Колата на бъдещето: Кой 
двигател ще е най-добрият

XНаистина ли електромобилите са най-доброто решение
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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
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
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

Chicago + suburbs

CONTRACTORS NEEDED, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60056, Zdraveite, malka 
Dry Van � rma naema kontraktori sas sobstveno 
oborudvane i pozitivna naglasa za rabota. 
Ako iskate da pravite dobri pari i ste lesni za 
komunikacia - pozvanete. Rosen 262-960-9564 
2629609564 №18458

CDL CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Търсим шофьори 
за Regional Runs. Заплащане .80 cpm ( single ) 
или 30% от gross на камиона. Всеки weekend 
вкъщи. Volvo камиони , Dry Vans. За контакт 224 
935 0978 или 224 600 1186 2249350978 №18460

OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
фирма набира Owner Operators. Предлагаме 
Hazmat, expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля обадете се на Си-
мона тел:(847)-261-4912 еxt. 107 8472614912 
№18464

IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, A trucking 
company is seeking to contact with experienced 
IOO in Chicagoland. We o� er expedited, dry and 
refrigerated freight. Great pay. Please call Simona 
tel:(847)-261-4912 ext.107 8472614912 №18465

OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18466

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

OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18467
CDL DRIVER NEED, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60169, Транспортна 
компания набира hazmat and tanker шофьо-
ри за OTR (дълги мили). $0.70 cent на миля или 
заплащане на ден. $50 за всеки допълнителен 
стоп. Layovers pay. Всеки уикенд в къщи. Direct 
Deposit всеки петък. 1099 Tax, Safety Bonus, 
PrePass, I-Pass 508-292-6787 Slav 5082926787 
№18468
CLASS C DRIVER, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60191, Търся шофьор 
за box truck 26ft (class c). Заплащане 35% от обо-
рота. За предпочитане с опит, но може и без, 
само трябва да можете да карате ръчни скорос-
ти. 630 930 1955 - Иван 6309301955 №18469
ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.53,26 ft 16 ft, шофиори С клас заплаща-
не 30 процента от цената на товара Мобилен 
773/600-3511, офис 224/210-2893 7736003511 
№18470
LOCAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A driver 
za local rabota. Chicago - Rockford. Vsqka vecher v 
kashti. $ 1150 - $ 1500 na sedmica. Ednakvi tovari 
vseki den. 7739412232 №18471
FLEET MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60803, Trucking company 
Two Brothers Freight Inc located in Alsip IL are 
looking to hire Fleet manager. For all information 
call Stefan at 202-631-7046 2026317046 №18472
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60056, Company 
Driver. Нови камиони, лично отношение, дълги 
мили. 8476680373 №18473

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ками-
они в Schaumburg търси да назначи човек за 
почистване и поддръжка на сервиза, пълен ра-
ботен ден. За повече информация тел, 630-350-
9989 6303509989 №18474
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

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

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания търси Safety 
Specialist. Служителят на тази по-
зиция ще бъде отговорен за оси-
гуряване на спазването на всички 
DOT / FMCSA, както и за локалните 
трансортни регулации. Предишен 
опит на подобна позиция е задъл-
жителен. За контакти: Cell: (224) 
518 7032 info@tangraexpedited.com 
2245187032 №18463

ШОФЬОР СDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Транспортна компания търси CDL 
truck driver OTR Dry van Заплаща-
не 0.70 cpm. $1900.00 на седмица 
гарантирани. Home every weekend 
8472644616 №18457

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

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

EAM 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

SOMEWHERE ELSE
TARSIA JENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27502, Zdraveite - Tarsia 
jena da gleda 3 mesechno bebe sas zapochvane 
na rabota vav nachaloto na April. Nie sme v 
Apex, North Carolina. Molia pishete mi na emaila: 
boryana08@gmail.com ako imate interes. Boryana 
Milcheva 7242345368 №18462
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

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 $1500+ weekly with good 
performance. 7736006850 №18296
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УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 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

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
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България +9год 
опит dry,R,Flat, Step, HZ 5618770865/call-text-
voice 5618770865 №18459

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
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$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS AND 
DOWNTOWN. 3124511561 №18382
FOR RENT, 
Цена US$ 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 полз-
ване на хол и кухня с останалите квартиранти. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 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-ста-
ен апт под наем в Елк Гроув. Включено отопле-
ние. Балкон/паркинг. Ламинатен под. Огледални 
гардеробни врати. Басейн/фитнес в комплекса. 
Асансьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/магази-
ни/ресторанти. За информация, тел. 2248291787 
2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се самостояте-
лен 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 съквартирант 
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, собствени 
парко места, камина и тераса, близо до магазини 
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 пералня 
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

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
GPS,ELD,DVR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS 
trackers,ELD,Dash cams,Remote start 6084660182 
6084660182 №18461
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
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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В суха купа се отделят белтъците 
на яйцата. Поръсват се с 2/3 от за-
харта и на високи обороти се раз-

биват с миксер на сняг.
Жълтъците се слагат в друга суха 

купа, смесват се с останалата захар и 
разбиват за минута. Добавя се кисело-
то мляко и се разбиват добре.

Брашното се смесва с бакпулвера и 
се слага при жълтъците. Разбърква се, 
слагат се едро смлени орехи и се раз-
месват. Слагат се и белтъците и с шпа-
тула внимателно сместа се обърква.

Слага се в тава с големина 20х10 см. 
Пече се в ниската част на предварител-
но затоплена фурна на 1800 за 30 мин. 
Фурната се изключва и реването се ос-
тавя за още 20 мин.

Докато реването се пече, се прави си-

роп, като се кипва вода и захар в малка 
тенджера и вари минута. Добавя се ва-
нилова захар и оттегля от котлона, за 
да изстине. Топлото реване се залива с 
охладен сироп.

Оставя се за няколко часа, преди да 
се нареже и поднесе.

Нарязваме телешкото месо на едри 
хапки, мариноваме го и го оста-
вяме да отлежи за 1 денонощие. 

Едва тогава поставяме месото в сгоре-
щено олио. Пържим за 5 мин. на умерена 
температура, без да разбъркваме.

Режем кромид лук на едро и го прех-
върляме към месото. Поръсваме с 1 ч.л. 
сол, захлупваме тигана и оставяме сока, 
който се е отделил при пърженето, да 
се изпари. Задушаваме на бавен огън за 
около 45-60 мин., като при нужда доли-
ваме по малко топла вода, за да не оста-
не ястието без течност.

Режем картофи и домати на четвър-
тинки и ги прибавяме към вече омекна-
лото месо.

В купичка разтваряме 1 пълна с.л. до-
матено пюре в 500 мл телешки бульон - 
1 кубче. Разбъркваме и наливаме в тен-
джерата. Слагаме 2 дафинови листа, при 
нужда посоляваме отново. Варим на ба-
вен огън под капак за 20-25 мин.

Добавяме нарязани печени чушки и 
цели маслини и варим още 5 мин. По же-
лание може да поръсим с пресен магда-
ноз. Поднасяме ястието, докато е още го-
рещо.

Да ви е сладко!  

Продукти
»  600 г телешко месо от плешка
»  2-3 картофа
»  1 глава кромид лук
»  2 домата
»  1 пълна с.л. доматено пюре
»  1-2 печени червени чушки
»  100-150 г зелени маслини с 

червена чушка
»  500 мл телешки бульон -  

1 кубче
»  олио за пържене
»  2 дафинови листа
»  1 ч.л. сол

За марината
» 2 скилидки чесън
» 1 с.л. соев сос
» 1 с.л. сос Уорчестър
» няколко капки чили сос  
по желание
» струйка олио
» 1/2 ч.л. сол
» 1 щипка захар

Продукти
»  4 яйца
»  120 г захар
»  250 г брашно
»  1/2 кофичка кисело мляко - 

200 г
»  100 г смлени орехови ядки
»  1 ч.л. бакпулвер

За сиропа
»  150 г захар
»  200 мл вода
»  1 ч.л. ванилова захар

Телешко с 
картофи  
и зелени 
маслини

Орехово 
реване

https://www.serdikabg.com
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С
ветът е пълен с всевъзможни 
музеи – исторически, научни, 
литературни, музеи на изку-
ството и на религиите. Наста-
нени удобно във впечатля-

ващи постройки, те събират в себе си 
древна история и богатства от различни 
култури. Именно с цел запазването на 
човешката история и култура, през ве-
ковете са били построени хиляди музеи, 
където днес са изложени ценни артефа-
кти и реликви, които хората могат да ви-
дят и да научат за произхода им.

Градове и цели държави по света оба-
че са обявили карантина заради коро-
навируса, включително България, което 
означава, че трябва да си останем вкъ-
щи. Но това съвсем не означава, че тряб-
ва ни е скучно.

Тъй като всички сме поставени в та-
кава ситуация, много музеи и галерии 
предлагат възможност да ги посетите

без да напускате 
комфорта на дома си

А и не всеки има възможност да посети 
чужда страна и да обиколи нейните му-
зеи. Но не го мислете – сега имате пер-
фектната възможност да се разходите 
в десетки държави само чрез няколко 
клика на мишката.

Представяме ви два необичайни му-
зея в Ню Йорк.

Първият в света музей на грима вече 
отвори врати в мегаполиса. В него почи-
тателите на макиажа могат да видят как 
едни от най-известните жени са се гри-
жили за външния си вид.

Идеята за създаване на специална 
експозиция с любимите продукти на 
звездите е на американеца Дорин Блох. 
Той има намерение да покаже нагледно 
тенденциите в грима в САЩ в средата на 
миналия век.

Козметичната индустрия се ражда 
през 50-те години, обяснява създателят 
на музея, който отделя по-голямо вни-
мание на този важен за дамите период.

Посетителите имат възможността да 
видят гримовете, които са ползвали Ме-
рилин Монро и Грета Гарбо. Те ще могат 
да пробват различни козметични про-

цедури и да вземат

участие в мастърклас 
по гримиране

Музеят на грима се е натък-
нал и на една рецепта с продукти, 
които Мерилин е използвала, за да 
се грижи за кожата си.

Тя е написана още през 1959 г. от ун-
гарския дерматолог д-р Ерно Ласло, 
който е развил серия от продукти, ста-
нали любими на Монро. Те вече трудно 
могат да се намерят на пазара, но след 
откритието на музея са започнали пре-
говори за възвръщане на цялата им 
гама предложения.

Една от универсалните препоръки, 
които д-р Ласло споменава в рецептата 
си, е, че изрично забранява на Мерилин 
да се храни с всякакъв тип ядки, шоко-
лад, маслини, стриди и миди.

Защо ли пък полезните мазнини в 
маслините и морските продукти са били 
забранени в диетата на Монро? Освен 
потенциалната причина, че

Мерилин е била алергична
към всички тези храни, откриваме и 

други неща защо може да ги е избягва-
ла. Маслините например са придруже-
ни с твърде много сол, която може да 

предизвика дехидратация, задържане 
на вода и излишно омазняване на кожа-
та.

При по-ниско качество пък на миди и 
стриди можем да си донесем раздраз-
нения по кожата. Всички тези храни са 
и много богати на мазнини, което веро-
ятно е била причината Мерилин да ги е 
избягвала.

Музеят на къщата 
на търговеца

Един от скритите скъпоценни камъ-
ни на Ню Йорк, Музеят на къщата на 
търговеца, е стъпка назад във времето. 
Построен преди 183 г., музеят първона-
чално е бил дом за богатото семейство 
Тредуел в продължение на почти 100 г. и 
се превръща в музей през 1936 г.

Красивата къща от 
червени тухли е на-

пълно възста-
новена в ори-

гиналната си 
форма и раз-
полага с ко-
лекция от над 
3000 елемен-

та, притежава-
ни преди това 

от Tredwell's. Кра-
сивият дом от 19-ти 

век е идеалният начин 
да научите за културата и живота на бо-
гатия търговски клас по евтин и удобен 
начин.

Този музей не е като повечето други в 
Ню Йорк, защото

хората всъщност 
са живели тук

Посетителите могат да се запознаят с 
историята на семейство Тредуел. Сейбъ-
ри Тредуел купува този дом през 1835 г., 
а неговите потомци живеят там, докато 
дъщеря му, Гертруде, умира през 1933 
г. През 1936 г. домът се превръща в му-
зей, а през 1965 г. е проектиран като за-
бележителност. Докато този музей е оп-
ределен да покаже историческия живот 
на това невероятно семейство, той е и 
интересен за онези, които обичат пара-
нормалното - мнозина посетители твър-
дят, че виждат, чуват и дори помирисват 
призрака на починалата Гертруде.

„Скъпоценните“ 
музеи в Ню Йорк

Музей на гримаМузеят на къщата на търговеца

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XМузей на грима и Къща на търговеца 
ще ви заредят с много впечатления

Музеят на къщата на търговеца

Музей на грима
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Н
е, не правете веднага гри-
маси, а помислете – те са 
евтини, има ги в изобилие 
и са отлични източници на 
протеини и мазнини, както 

и на витамини и минерали. С тези харак-
теристики те спокойно могат да се пре-
върнат в сериозна алтернатива на тра-
диционните месни храни в менюто ни. 
Ето някои от по-добрите алтернативи 
измежду близо 2000 ядивни вида насе-
коми, събрани от „Обекти“.

1
Скакалци

Скакалците и щурците са известни 
като ценен източник на протеини. Най-
хранителни са т.нар. чапулини - скакал-
ци от вида Sphenarium, които са широко 
разпространени като храна в Мексико. 
Изчислено е, че протеините съставляват 
77,13% от теглото им.

Събирането на скакалците от полета-
та намалява употребата на пестициди, 
като контролира броя на насекомите, 
без да замърсява средата и осигурява 
допълнителна храна и доход.

Чапулините често се сервират печени, 
с гуакамоле и тортиля. Подправени с че-
сън, сок от лайм и сол (понякога и чили), 
те имат солено-кисел и пикантен вкус.

Палмови 
червеи

Ларвите на палмовия бръмбар 
(Rhynchophorus palmarum) са разпрос-
транени като храна в Северна и Южна 
Америка, а други две негови разновид-
ности - в Югоизточна Азия и тропическа 
Африка. Те съдържат до 69,78% мазни-

ни. Традиционно се пържат в собстве-
на мазнина, но се ядат и сурови. В на-
секомите преобладават ненаситените 
("добрите") мазнини, а понякога те съ-
държат повече от полезните полинена-
ситени мастни киселини, отколкото пти-
чето месо и рибата. Вкусът и текстурата 
на палмовия червей може да се опише 
като кремообразен, когато е суров, и 
сладък, когато е пържен.

Гъсеници 
Мопане

Повечето ядивни насекоми имат рав-
ностойно или по-високо съдържание на 
желязо от телешкото, което има 6 мг на 
100 г сухо тегло, докато гъсеницата мо-
пане, например, съдържа от 31 до 77 мг 
желязо на 100 г тегло.

Мопане са едни от най-широко консу-
мираните ядивни насекоми в Южна Аф-
рика и биха могли донякъде да компен-
сират недостига на желязо в храната. 
Дефицитът на желязо е най-разпростра-
неното в света разстройство на изхран-
ването по данни на Световната здравна 
организация. В развиващите се страни 
близо половината от всички бременни 
жени и около 40% от децата в предучи-
лищна възраст страдат от анемия, при-
чинена от недостиг на желязо.

Брашнени 
червеи

Птиците ги обожават, защо да не са 
вкусни и за хората? Ларвите на брашне-
ния бръмбар (Tenebrio molitor) са един-

ствените, които се консумират в запад-
ния свят. Отглеждат се отдавна в Европа 
като храна за животни, но в Холандия и 
още някои страни производството вече 
е насочено и за човешка консумация. 
Хранителната им стойност е сравнима 
с тази на телешкото, но екологичният 
отпечатък при отглеждането им е зна-
чително по-малък. Брашнените червеи 
много лесно могат да бъдат обработени 
и според данни от научни изследвания 
вкусът им в обработените храни се при-
ема много добре от западните потреби-
тели.

Ларви 
на муха

Личинките на мухата Hermetia illucens 
са отлична храна както за животните, 
така и за хората. Изсушени, те съдържат 
42% протеини и 35% мазнини. Живите 
ларви съдържат 44% сухо вещество и 
могат да се складират за дълги периоди. 
Когато се използват за храна на живот-
ни, те могат да се отглеждат директно 
върху оборския тор, което намалява за-
мърсяването от него с 50-60%. Мoгат да 
се отглеждат и в домашни условия.

Да похапнем насекоми: 
Топ 5 на най-полезните
XТе са евтини и могат да бъдат истинска 

алтернатива на традиционните храни с месо1

2

3

4

5

„Скъпоценните“ 
музеи в Ню Йорк

https://www.zneimerlaw.com/
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В 
Северозападна България, на 
16 км от Берковица, се нами-
ра малкото живописно пла-
нинско село Балювица. Край 
селото, на място, обвито в 

мистерии, тече лековита вода. Водата 
е богата на магнезий. Освен че лекува 
заболявания на очите, повлиява добре 
нервната система и стомашно-чревни 
неразположения. Измиването с нея по-
мага срещу пърхот и дерматити.

Аязмото там съществува от векове.

След земетресението 
във Вранча

през 1977 г. е затрупано от скали, но 
чудотворният ручей си наме-
рил път и отново потекъл. 
Напълно възстановено 
е на 29 юли 2005 г. На 
този ден се събрали 
хора от всички краи-
ща на България, тъй 
като чудният извор 
е бил осветен лич-
но от епископ Нес-
тор.

Скалната ниша 
над него е подреде-

на с икони 
на Божи-
ята майка 
и дарове, 

поднесени 
от благодар-

ни хора. В Ба-
лювица хората 

вярват в силата на 
живата му вода.

За целебната сила на 
водата може много да ви разка-

же и Ана, която ни посрещна пред пор-
тите на църквата „Света Троица“ в Балю-
вица.

„Много хора идват до кладенеца, за да 
търсят цяр за болежките си - разказа ни 
Ана, когато пристигнахме на полянка-
та пред светата обител, откъдето тръгва 
пътечката към лековитото кладенче. - И 
сега горе ще видите 5-6 души. Носете си 
шише, за да си налеете вода за вкъщи. 
Водата

не променя вкусовите 
си качества

месеци наред“, разкрива още тя.
Друга любопитна подробност за ле-

ковитото кладенче е тази, че водите му 

минават през златна жила. Иманяри се 
пробвали преди време да достигнат до 
златото, но не успели, изровили обаче 
друго съкровище – книги.

За село Балювица има и други прелю-
бопитни истории. Днес в иначе живопис-

ното селце живеят около 60 дущи. Най-
популярният жител е починалият през 
1991 г. поет Младен Исаев.

До аязмото се стига по криволичеща

живописна 
250-метрова пътечка

през гората и покрай реката, последни-
те метри от която представляват дърве-
но мостче.

Изцелени хора са окачили на скалите 
над изворчето икони на св. Богородица 
и Исус Христос в знак на благодарност, 
както и мраморна плоча с надпис „Ле-
ковно кладенче“. Местните разправят, че 
след пиене на вода от изворчето се усил-
ва апетитът при злояди деца.

Село Балювица се намира на 98 км от 
София и на 16 км от Монтана. За да стиг-
нете до изворчето, трябва да минете по 
пътека, застлана с дребни камъчета. Не-
посредствено преди самото място има 
дървено мостче с парапет от клони. Из-
ворчето се намира непосредствено след 
края на моста, във високи скали. Водата 
излиза от метален чучур. Местните жите-
ли често се разхождат до мястото и пъл-
нят съдове с вода, от която пият за удо-
волствие и лек.

Аязмо край Берковица 
цери всякакви болести
XВ Балювица хората вярват в силата на живата му вода

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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АНИТА ХРИСТОВА

К
огато говорим за огромна и 
колоритна държава като Ин-
дия, е трудно да определим 
само едно нещо, с която тя се 
отличава пред света. Индия 

е страна на контрастите: свързваме я 
както с ужасяваща бедност, така и с не-
сметни съкровища. Страната се слави с 
невероятната си кухня и покъртителна-
та хигиена - или по-скоро липсата на та-
кава.

В Индия се преплитат древни тради-
ции и съвременни боливудски фанта-
зии. Бананови листни колиби в селата 
Разждастан и небостъргачи, поддържа-
щи небето на Ню Делхи. Цветни церемо-
нии в индуистки храмове и висока ин-
формационна технология на Бангалор. 
Но най-любопитното са невероятните 
обичаи и места, с които Индия е извест-
на. Едно от тях е

Езерото на скелетите
През 1942 г. британският ловец в 

Roopkund прави невероятно откритие. 
На надморска височина от 5000 м в зам-
ръзнало езеро той намира човешки ске-
летни останки. Какво са правили тези 
хора там и какво ги е убило, се 
превърна в основна загад-
ка за учените през след-
ващите десетилетия. 
Бяха направени мно-
го предположения - 
епидемия, лавина и 
дори ритуално само-
убийство.

През 2004 г. се ока-
за, че всички тела дати-
рат от 850 г. и едните от 
тях са семейство или свър-
зани лица, другата е от местни 
жители. Заедно с костите са открити 
пръстени, копия и бамбукови пръчки.

Експертите предполагат, че това са 
били поклонници и местни хиндуисти. 
След много изследвания учените стигат 
до едно и също заключение: всички 200 
души са загинали от внезапна и необи-
чайно голяма градушка – с размерите 
на футболна топка, около 23 см.

В откритото пространство на зло-
щастната долина пътешествениците 
нямали шанс да се скрият. Останките 
лежали в замръзнало езеро в продъл-
жение на 1200 г., преди бедствието да се 
отвори към света.

Убежището на вдовиците
На няколко часа път с кола от индий-

ската столица е едно от най-свещени-
те индуистки места. Според легендата 
именно в гората на Вриндаван се е ро-
дил танцуващият бог Кришна със синя 
кожа, появявайки се под прикритието 
на овчар с флейта.

Но Вриндаван има и друга слава. От 
цялата страна там се стичат жени в не-
равностойно положение, самотни или 

изоставени. Всички те 
са вдовици.

Вдовицата в Индия 
не е приемана добре и 

стотици жени на различ-
на възраст се стичат всяка 

година във Вриндаван, за да на-
мерят убежище там. Не се знае точно 

колко вдовици живеят днес там – спо-
ред различни преброявания, от 2 до 10 
хиляди.

Храмът на плъховете
В храма Karni Mata Rat (Деншок, Ра-

джастан) живеят над 20 000 плъхове, 
включително и плъхове албиноси, кои-
то са почитани като свещени. Легендата 
гласи, че през 15 век в тези части е живя-
ла необикновена жена, по прякор Карни 
Мата („майката на Карни“), олицетворе-
ние на богинята воин Дурга. Тя пропо-
вядвала, ходила из селата със свои-
те последователи и дори благославяла 
владетелите.

В Деншок, опитвайки се да пие вода 
от реката, осиновеният й син се удавил. 
Карни Мата помолила бога на смъртта 
Яма да възкреси момчето, но той отка-
зал.

Тогава тя обявила, че момчето и всич-
ки мъже от нейната каста никога няма да 
стигнат до Ямата и след смъртта

ще приемат формата 
на плъхове

и ще живеят в този храм до следващото 
прераждане.

Плъховете, наричани нежно „кабас“ 
(„малки деца“), се хранят със зърнени, 
млечни и кокосови черупки. Водата в 
купичките, от които плъховете пият, се 
смята за свята и според легендата носи 
щастие на поклонниците.

Ревностни вярващи се опитват да ядат 
„свещена“ храна, останала след хране-
нето на плъховете. Трудно е да се повяр-
ва, но за цялото време не е регистрира-
но нито едно чревно заболяване.

В храма трябва да ходите само бос и 
да се опитате да не навредите на гриза-
чите в никакъв случай. За да се предпа-

зи от котки и други хищници, храмовото 
пространство е заобиколено от специ-
ална мрежа.

В случай на убийство на свещено жи-

вотно, то трябва да бъде заменено с фи-
гура от злато или сребро, равни по тегло 
и размер. Храмът вече съхранява десет-
ки такива фигури.

Езерото със скелети и 
Храмът на плъховете
XМистерии и стряскащи легенди идват 

от различни краища на страната

Сн.: Wikipedia

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Западният мексикански щат Мичоакан е дом 
на най-големия в страната резерват за пепе-
руди монарх. Горите на Мексико тази зима са 

приютили с 26% по-малко пеперуди монарх, кои-
то всяка година мигрират на юг от Канада и САЩ.

От Комисията за национални защитени терито-
рии и от Световния фонд за дивата природа от-
читат, че през декември пеперудите монарх са 
„окупирали“ едва 2,1 ха гори на местата, където 
зимуват, в сравнение с 2,8 хектара миналата зима.

Природозащитниците приписват намаляване-
то на зимуващите пеперуди монарх в Мексико на 
изсичането на гори в страната, унищожаването на 
местообитания по миграционния им път и „екс-
тремните“ климатични условия, които нарушават 
миграцията и размножителния им цикъл.

Айсберг, почти колкото Голям Лондон, се е от-
делил от Антарктика, близо до британска станция 
на ледения континент.

Отцепването е станало малко над 20 км от бри-
танската изследователска станция „Халей“, но в 
базата по това време не имало никой и не е въз-
никнал риск за човешкия живот. Айсбергът е с 
площ 1270 кв. км и дебелина от 150 метра.

Британската антарктическа служба (БАС), коя-
то експлоатира базата „Халей“, е ограничила дей-
ността си от 2017 г. поради опасението, че е мо-
жел да се отцепи във всеки един момент.

Големите пукнатини в леда на тази част на Ан-
тарктида са открити за първи път преди десети-
летие и оттогава БАС наблюдава района, опася-
вайки се от точно такова събитие.

В Мексико изчезват 
пеперудите монарх

Огромен айсберг се 
откъсна от Антарктика

Кание – нещастен от 
развода, а Ким – цъфти
След близо седем години 

брак с Кание Уест, Ким 
Кардашян реши да сло-

жи край на семейния си живот. 
Слуховете за развод на 40-го-
дишната риалити звезда с рапъ-
ра се разпространяват от една 
година. Последната капка, спо-
ред запознати, е президентска-
та надпревара, в която участва 
43-годишният музикант.

Наскоро майката на четири 
деца бе забелязана извън Бе-
върли Хилс с по-голямата си се-
стра Кортни и бившата й асис-
тентка Стефани Шепърд.

Това е първата публична изя-
ва на милионерката от момента, 
в който тя официално стартира 
процедурата за развод. Съпру-
зите искат да се споразумеят за 
попечителството над наследни-
ците. Излезе и информация, че 
Кание Уест трудно понася нови-
ната за раздялата с Ким.

Симона Загорова направи 
Глория баба

Джейн Фонда остава отдадена на мисията да ре-
циклира старите си дрехи, за да запази приро-
дата чиста.

83-годишната актриса гостува виртуално в шоуто 
на Елън Дедженеръс, където загатна какво ще носи 
на церемонията „Златен глобус“. Наградите бяха раз-
дадени на 28 февруари, а Фонда получи статуетка-
та на името на Сесил Демил за цялостно творчество.

Тя заяви, че е намерила стар тоалет, който е поиз-
тупала от прахта за бляскавото събитие.

За шоуто тя беше облечена в спортен екип, като 
заяви, че предпочита такава визия, отколкото нещо 
шикозно и стилно.

„Преди години обещах, че няма да си купувам 
нови дрехи. Прахосваме много пари, купуваме мно-
го работи и след това ги изхвърляме“, казва Фонда.

Симона Загорова стана майка на момиченце и напра-
ви Глория баба. Певицата е родила на 25 февруари и 
е решила да кръсти бебето на своята известна майка. 

Това става ясно от нейна публикация в Instagram.
„Боже, благодаря за този дар! Благодаря за благослове-

ния ден и за най-хубавия момент в живота ми! Сърцето ми 
е пълно! Вече знам какъв е смисълът на живота и как точно 
изглежда най-истинската любов“, написа щастливата майка 
и сподели първата снимка със своята дъщеричка.

Малката Галина тежи 3,1 кг и е висока 50 см. На кадрите 
се вижда само ръчичката й.

Симона и приятелят й Даниел, който е полицай, са заед-
но малко повече от година. Двамата все още не бързат за 
сватба.

Джейн 
Фонда: Няма 
да си купувам 
нови дрехи
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Птичият пазар, който се организира всяка 
неделя от 19-и век до катедралата „Нотр 
Дам“ в Париж, ще бъде закрит. Пазарът на 

брега на река Сена е магнит за туристи и парижа-
ни с деца. Защитници на животните обаче пове-
доха кампания срещу него и градският съвет взе 
решение да го закрие.

Очаква се пазарът, открит през 1808 г., да бъде 
затворен, когато приключи обновяването на па-
зара на цветята на същото място през 2023-2025 г.

Само седем от 13-те притежатели на разреши-
телно за продажба на птици на пазара го използ-
ват, като повечето продават и други неща.

Защитници на животните настояват, че птиците 
не са стока и не трябва да бъдат продавани като 
обувки или чанти.

Жените в менопауза, които заменят месо-
то в менюто си с растителни алтернати-
ви, намаляват риска от преждевременна 

смърт, показва ново научно изследване.
Заместването на червеното месо, на пилешко-

то, млечните продукти, яйцата и рибата с ядки се 
свързва с драстично намаляване на риска от ран-
на смърт.

Учените са установили, че ако жените в мено-
пауза заменят яйцата с растителни протеини, на-
маляват вероятността от преждевременна смърт 
с 47%. С 11 на сто намалява рискът, ако ядките за-
менят червеното месо, а с 12% - ако вместо млеч-
ни продукти се хапват ядки.

Жените, които си доставят растителни проте-
ини, намаляват опасността от летален изход от 
сърдечносъдово заболяване с 56%.

Птичият пазар в Париж ще 
бъде закрит

Ядките пазят жените от 
преждевременна смърт

Ашли Джъд си натроши крака 
в Конго

Дженифър Хюит е  
неузнаваема след операция

Ашли Джъд сподели, че е „нямала 
пулс“ в натрошения си крак след 
продължителна спасителна опе-

рация в Конго. Актрисата се е нуждаела 
от кръвопреливане и е била прехвърле-
на с въздушен транспорт до Южна Аф-
рика. Там медицински сестри са се гри-
жили за травмата, както в тялото, така и 
в душата й.

Изтощителното 55-часово спасяване, 
което 52-годишната актриса е прежи-
вяла, се случва, след като тя се спъва в 
джунглата на Конго в паднало дърво по 
време на посещение, за да види застра-
шените маймуни бонобо. След падането 
кракът й е раздробен на няколко места.

След инцидента Джъд е откарана в 
болницата Сънингхил в Йоханесбург, 
Южна Африка, за операция. В момента 
тя вече е в САЩ и е в процес на възста-
новяване.

Джей Ло в бяла рокля: 
Омъжена ли е вече?
Дали Дженифър Лопес и Алекс Ро-

дригес вече са женени? Това е въ-
просът, който всички си задават, 

след като в социалните мрежи се появи 
снимка, на която изпълнителката е обле-
чена в красива бяла рокля.

За съжаление се оказва, че кадъ-
рът е от заснемането на филма Shotgun 
Wedding, в който главната женска роля 
се играе именно от Джей Ло. В него тя 
ще си партнира с Джош Дюамел, който в 
последния момент замени Арми Хамър. 
Причината беше скандалът, в който Ха-
мър беше замесен с обвинението, че се 
държи ужасно с приятелките си.

На снимката се вижда как Лопес върви 
под ръка с човек от екипа. Дългата й бяла 
рокля се вее от вятъра, като около двама-
та се простират палмови дървета.

Дженифър Хюит е станала абсолют-
но неузнаваема, след като минала-
та година се е подложила на плас-

тична операция с корекция на носа. 
Звездата е успяла да промени драстич-
но визията си, като снимките й в социал-
ните мрежи от ноември 2020 г. разкри-
ват нейната трансформация.

Брюнетката, която навърши 42 г. на 21 
февруари, беше една от най-популярни-
те холивудски сладурани в края на 90-те 
и началото на 2000 г. Днес обаче няма да 
я познаете. Тя е наддала през годините и 
бледото й лице също допринася за про-
менения й вид.

През годините тя е предизвиквала 
слухове, че се е подлагала на ринопла-
стика, гръдни импланти и липосукция. 
Въпреки това никога не си е признавала 
да е лягала под ножа.
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Котките в Ермитажа ще получат в наследство 
3000 евро от завещанието на френски меце-
нат, направено миналата година, в края на 

пролетта.
„Завършва етапът по получаването на нашето 

наследство. Безкрайно сме благодарни на този 
благороден човек, завещал тази сума на нас. Вче-
ра говорих с нашите юристи и те ме увериха, че 
сумата ще бъде получена в края на пролетта“, 
каза прессекретарката на ермитажните котки Ма-
рия Халтунен.

Завещаната сума ще бъде използвана за ре-
монта на помещенията, обитавани от котешко-
то царство в музея. Строителни работи ще бъдат 
извършени в две зали, които бяха предоставени 
за ползване от ермитажните котки. Там ще бъде 
монтирана и възпоменателна табела в памет на 
мецената.

Див овен, намерен да се скита насред гора в 
Австралия, е олекнал с 35 кг, след като е бил 
остриган и от него е свалено „отглеждано“ в 

продължение на пет години руно, покрито с кал 
и мръсотия.

Обраслият с вълна скиталец, наречен Баарак, е 
намерен в гора в щата Виктория, откъдето е от-
каран в приют за животни на север от Мелбърн.

За тяхно добро овцете трябва да се стрижат 
поне веднъж годишно. В противен случай оцеля-
ването им е застрашено, особено в Австралия, къ-
дето летата са особено горещи и сухи.

Баарак се е заблудил още като невръстно агън-
це и така и не е успял да намери пътя към дома, 
поради което не е стриган от 5 г.

Руното му е по-тежко от това на друг именит 
овен, споминал се преди 10 г.

Котките в Ермитажа ще си 
получат наследството

Овен олекна с 35 кг  
след стригане

Дрю Баримор: Майка ми  
ме изпрати в лудница

Карди Би – пак провокативна 
и разголена
Карди Би - все по-скандална, провока-

тивна и разголена. Рапърката пусна 
в социалните мрежи отново няколко 

скандални снимки. Певицата просто няма 
задръжки. Тя оставя все по-малко дрехи по 
тялото си, а в последно време дори е труд-
но да бъдат наричани дрехи. Артистичните й 
костюми са удивителни и все по-разчупени.

За никого не е тайна, че Карди има влече-
ния по модата. В последните дни показа ня-
колко визии, на една от тях изглежда сякаш е 
увита от змии, а всъщност това е тоалетът й.

Далеч по-актуални обаче са другите й фо-
тоси, които показват голото й тяло, а по нея 
има само аксесоари.

Изпълнителката пусна новата си песен в 
началото на февруари. Във видеото също 
показва провокативна визия, целува се с 
жена...

Манди Мур роди  
първото си дете

Дрю Баримор може и да е била 
звезда от малка, но детството й 
в света на киното е било далеч 

от блестящо. В интервю актрисата 
споделя детайли за времето, когато е 
била поставена под психиатрично на-
блюдение в продължение на 18 месе-
ца.

Човекът, който я е изпратил в луд-
ница, е била майка й, защото е била 
безотговорна звезда. Баримор казва, 
че преди се е смяла на местата, които 
предлагат лечение в продължение на 
30 дни, каквито е имало в Малибу. В 
тях пациентите са имали възможност 
да правят различни неща, като в съ-
щото време са били наблюдавани от 
специалисти.

„Прекарах година и половина в 
клиника, където не можеш да се лига-
виш. Ако го направиш, ще те поставят 
в усмирителна риза“, казва Дрю.

Актрисата Манди Мур обяви, че тя 
и съпругът й Тейлър Голдсмит са 
посрещнали първото си дете. Тя 

използва социалната мрежа Instagram, 
за да сподели чудесната новина и да 
разкрие името на момченцето си.

„Гъс е тук. Нашето сладко момче 
Огъст Харисън Голдсмит. Беше точен и 
пристигна точно навреме“, пише Мур.

По време на бременността Манди се 
е борила с гадене, умора и прекалена 
емоционалност. Все пак, всичко е мина-
ло добре и в момента актрисата се рад-
ва на първото си дете.

Манди и Тейлър се ожениха през но-
ември 2018 г. В интервю за списание 
Glamour актрисата изрази любовта 
си към музиканта, споделяйки, че той 
я кара да се разтапя и не може да си 
представи по-добър партньор.
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Фотограф засне жълт пингвин на о-в Южна 
Джорджия и биолозите се затрудняват да 
обяснят необичайната му окраска.

Фотото е на белгийския фотограф Ив Адам през 
декември 2019 г., когато бил на двумесечна експе-
диция в Южния Атлантически океан, но той я раз-
пространи чак сега.

Необичайната птица е ходела насред хаос от 
морски слонове, атлантически тюлени и хиляди 
други кралски пингвини. На брега е имало около 
120 000 птици.

Пингвините с необичайна окраска са много 
редки. Изненадващи цветове могат да се дължат 
на травма, на рана или болест. Други са предиз-
викани от мутации, например на пингвините с об-
ратна окраска, при които типично белите части са 
черни. Албиносите пък въобще нямат меланин и 
са изцяло бели.

Бутилка рядко шотландско уиски на 60 г. „Ма-
калън“ бе продадена на търг за повече от 
$1,4 млн. Бутилката е от най-голямата частна 

колекция уиски в света от 3900 бутилки, събирана 
20 г. от предприемача от щата Колорадо Ричард 
Гудинг. В нея имаше такива редки марки като „Бо-
умор“, „Спрингбанк“, както и „Стромнес“ и „Далас 
Дю“, които вече не се произвеждат.

Гудинг, бивш собственик на една от най-голе-
мите компании за доставка на безалкохолни на-
питки в САЩ, почина през 2014 г. и семейството 
му предложи колекцията за продажба в Шотлан-
дия.

Цялата колекция бе продадена за общо 9 
100 000 щатски долара, което я прави най-високо 
оценената частна колекция, продавана на търг.

Фотограф засне  
жълт пингвин

Колекция уиски бе 
продадена за над $9 млн.

Ема Уотсън се отказва  
от киното

Георги Господинов с нова 
европейска награда

Актрисата Ема Уотсън се отказва от 
холивудския начин на живот, за да 
се посвети на годеника си. Звез-

дата иска да си почине от актьорската 
професия. Новината беше потвърдена 
от нейния агент, който посочи, че засе-
га Ема се отказва от актьорството и че 
няма да приема предложения за роли.

Ема изигра ролята на Хърмаяни в 
„Хари Потър“, когато беше само на 10 г. 
Тя ще бъде запомнена и с най-красивото 
превъплъщение на Красавицата в „Кра-
савицата и звяра“.

Сега актрисата смята, че за нея е по-
важно да прекарва повече време с го-
деника си, бизнесмена Лео Робинсън, с 
когото има връзка от около година и по-
ловина. Нейният възлюбен печели пари, 
като продава легална марихуана в Кали-
форния.

Никол Кидман обожава кучета 
и котки
Никол Кидман е успешна актриса, 

грижовна съпруга и майка. В свои 
интервюта тя често говори на 

какво иска да научи децата си, защо се 
стреми да ги държи далеч от публично-
то пространство и не им дава да използ-
ват социалните мрежи. Малцина обаче я 
познават обаче като истински приятел 
на животните.

По случай деня, в който американците 
показват любовта си към домашните 
любимци, холивудската звезда показа 
своето пухкаво кученце и трите си котки 
– всички породисти.

Никол притежава очарователен крал-
ски пудел със светлокафява козина. Той 
се казва Джулиан и носи шарена пан-
делка на врата си.

Що се отнася до котараците в къщата 
на Кидман и съпруга й Кийт Ърбан, два 
от тях са с по-дълъг косъм.

Писателят Георги Господинов полу-
чава тазгодишната литературна 
награда Usedom. Тя се присъжда 

всяка година от 2011 г. в рамките на Узе-
домските литературни дни, провеждани 
през април на остров Узедом (Германия/
Полша).

С нея се удостояват писатели, „които 
във висока степен се чувстват обвърза-
ни с европейския диалог в исторически 
и съвременен план“.

Господинов е значим и неповторим 
глас в литературата на Европа. „Естест-
вен роман“ е представителен за твор-
чеството му: фрагментарен, но същевре-
менно удивително кохерентен, защото 
фрагментите не остават епизоди.

Финансовият еквивалент на награда-
та е 5 хил. евро и е свързан с едномесе-
чен творчески престой в първокласен 
хотел на морския курорт Албе.
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Н
а 3 март, националният 
празник на България, един 
от най-мощните и красиви 
водапади в света, Ниагар-
ският, свети с цветовете на 

българското знаме. Той е най-широкият 
и най-мощният водопад в Северна Аме-
рика. Ниагара всъщност се състои от 
три водопада, които пресичат граница-
та между САЩ и Канада, по-специално 
Ню Йорк-Онтарио. Както Bridal Veil Falls, 
така и American Falls се намират в САЩ, 
докато Horseshoe Falls е на границата 
между Канада и САЩ.

Разположени 
на река Ниагара

която се оттича в езеро Онтарио, тези 
водопади имат най-висока скорост на 
водния поток от всички в Северна Аме-
рика. Максималното количество вода, 
преминаващо през водопада през вър-
ховия сезон, е 5700 м³/с. И вси това го 
прави не само внушителен, но и един от 
най-красивите в света.

Водопадите като цяло са сред най-
величествените природни творения и 
това ги прави привлекателни за мили-
они хора по света, пише Profit. Ето някои 
от най-уникалните в света.

Игуасу - невероятна 
красота

Игуасу са сред най-значимите водопа-
дни системи на земята. Технически те са 
разположени на границата между Бра-
зилия и Аржентина, като около 80% от 
падовете се намират в Аржентина и 20% 
в Бразилия.

Името „Игуасу’ „е дума на тупи, която 
означава вода.

Виктория - дълъг 
над 1.6 км

Водопадите Виктория се намират на 
река Замбези, точно на границата меж-
ду Зимбабве и Замбия. На 16 ноември 
1855 г. Дейвид Ливингстън ги открива и 
кръщава на кралица Виктория.

Оригиналното му име обаче е Mosi-
oa-Tunya, което се превежда като „дим, 
който гърми“. Въпреки че не е нито най-
широкият, нито най-високият водопад 
на земята, той е двойно по-висок от Ни-
агарския и е известен със своята незем-
на красота.

Тугела – най-високият 
в Южното полукълбо

Тугела е сезонен водопад в Южна Аф-
рика. Обикновено се приема като вто-
рия най-висок водопад в света. Ком-
бинираният пад на петте му части е 
приблизително 948 метра. По време на 
дъждовния сезон обикновено се вижда 
от главния път, който води към парка.

Айсгарт - най-известният 
в Англия

Това са тройни водопади, заобиколе-
ни от земеделски земи и гори. Издълба-
ни са от река Уре близо до село Айсгарт 
в Йоркшир Дейл, Англия. Привличат ми-
лиони посетители повече от два века.

Освен водопадите, има и туристиче-
ска пътека, която се вие през долината, 
предоставяйки на посетителите стра-
хотна гледка към околността.

Анхел - най-високият 
водопад в света

Анхел е най-високият непрекъснат 
водопад в света с обща височина 1054 м. 
Разположен във Венецуела, той е извес-
тен още като salto angel.

Наречен е на американския авиатор 
Джеймс Крофорд Ейнджъл, който го „от-
крива“ на 16 ноември 1933 г. и го прави 
известен по целия свят.

Детифос - най-мощният 
водопад в Европа

Националният парк Vatnajökull в Ис-
ландия е дом на водопада Детифос - 
най-мощният водопад в Европа. Той 
води началото си от близкия ледник, 
чийто утайки се оттичат, придавайки на 
водата сиво-бял цвят.

XСъс своята величественост те привличат милиони туристи по света

Водопадите на света: 
Красота и мощ

ИгуасуНиагара

Виктория

Тугела Айсгарт

Анхел

Детифос
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