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нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

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

Каква невероятна футболна драма
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В първите американски избори за 
президент през 1789 година (спечеле-
ни от Джордж Уошингтън) са гласували 
предимно бели мъже протестанти, кои-
то притежават земя – такова било изис-
кването. Американската Конституция не 
дава точно определение кой може да 
гласува – това е оставено на щатите.

През 1792 г. Ню Хемпшир става пър-
вият щат, който премахва изискването 
гласоподавателите да притежават земя, 
но последният щат да направи това е 
Северна Каролина чак през 1856 годи-
на. До 1828 година в много щати има 
религиозни ограничения за избирате-
лите. Нови забрани обаче продължават 
да се появяват – ако през 1797 година в 
Ню Джърси са гласували всички гражда-
ни, то изменената конституция на щата 
от 1807-а забранява на жените да пус-
кат бюлетина. През годините са въвеж-
дани редица ограничения за гласуване-
то на чернокожи, имигранти, индианци 
и други групи. И макар 15-тата поправ-
ка на Конституцията от 1870 година да 
казва, че всички мъже, независимо от 
„раса, цвят или предишен робски ста-
тут“ имат право да гласуват, много щати 
в Юга въвеждат изисквания като избо-
рен данък и тест за грамотност. Един та-
къв в Луизиана например е бил - „Напи-
шете всяка втора дума в първия ред и 
напишете всяка трета дума в същия ред 
(със същия малък шрифт и първият ред 
приключва със запетая), но напишете с 
главна буква всяка пета дума, която вие 
напишете.“ В резултат – до началото на 
20 век почти всички чернокожи в Юга 
не са гласували. До ден-днешен тяхното 
право на глас е ограничавано по всевъз-
можни начини.

Едва през 1920 година е приета 19-
тата поправка на Конституцията, коя-
то дава правото на жените да гласуват. 
През 1957 година индианците също по-
лучават това право.

Сега и републиканците в щата Джор-
джия, който за първи път гласува за пре-
зидент демократ от 30-тина години, при-
еха закон, който забранява да се дава 
вода и храна на хора, които чакат на 
опашка в изборния ден, намалява броя 
на секциите за предварително гласува-
не и възможностите за дистанционен 
вот. Сега познайте къде има най-мал-
ко секции, къде хората отиват по-къс-
но да гласуват, защото са на работа, и 
къде се оформят най-големите опашки? 

Разбира се, в районите на щата, където 
живеят предимно афроамериканци. Ре-
публиканците във Флорида обмислят 
подобна идея. А всъщност не би ли било 
най-добре да се търси колкото се може 
по-голяма избирателна активност, защо-
то всъщност това е целта на представи-
телната демокрация?

Ако питате българския законодател 
– разбира се, затова и гласуването е за-
дължително за всеки български гражда-
нин, независимо къде се намира. Нака-
зание за негласуващите обаче няма, а 
много други ограничения пречат това 
реално да се случи. В България все още 
няма никаква опция за дистанционно 
гласуване, избирателните списъци са 
пълни с мъртви души, а секциите извън 
Европейския съюз са ограничени до 35. 
Последното всъщност е направено, за 
да се ограничи вотът на сънародници-
те ни в Турция, които традиционно под-
крепят една партия. Сега обаче от това 
страдат и българите във Великобрита-
ния наред с тези в САЩ. Но по същество 
това ограничение е расистко и според 
много юристи незаконно. Но най-вече 
е неморално. Политиците винаги искат 
да ни делят – на такъв или онакъв етнос, 
религия, раса, социална ориентация, до-
ходи (чрез данъчна политика), имигра-
ция. И това важи за целия свят. И понеже 
е лесно да възбудят емоциите ни, често 
попадаме в този капан.

Тази неделя, на 4 април, българите по 
целия свят, въпреки многото ограниче-
ния, имаме възможност да изберем кой 
да бъде в следващия Парламент. Това е 
право, но и задължение и отговорност. 
Демокрацията е процес, който работи 
само и единствено когато всички участ-
ваме в него – и да, изисква време, пари, 
усилия.

Този път не може да кажете – няма за 
кого да се гласува – от новия месия Сла-
ви, през Христо Иванов и „Демократич-
на България“, които възбудиха масовите 
протести през лятото, до стари физио-
номии в нови формации – Мая Маноло-
ва, Цветан Цветанов и други, че дори и 
подсъдими като Васил Божков – избор 
има. Направете го разумно и отговорно. 
Твоят глас има значение!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Твоят глас има 
значение – избор има

https://www.globalbash.com
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Н
ово напрежение се породи 
около гласуването на бъл-
гарите в чужбина за пар-
ламентарните избори на 4 
април. След като сезираха 

съда с жалба срещу малкия брой сек-
ции на фона на големия брой желае-
щи да упражнят правото си на вот във 
Великобритания и САЩ, сега наши съ-
народници от различни страни по све-
та изразяват недоволство за състава на 
избирателните комисии. Оказва се, че в 
тях вместо българи от чужбина, участ-
вали в организирането на изборите, ще 
бъдат хора, изпратени от партиите в Со-
фия.

„ЦИК работи, саботирайки процеса, 
защото назначи 3-членни състави на 
СИК в редица държави зад граница. На 
други места, където има предложения 
на местните общности за по-големи със-
тави от 7 или 9, не ги уважи, а остави ми-
нималния брой“, разказа Стефан Манов, 
който от години се занимава с органи-
зацията на изборите в чужбина, а сега 
и член на Обществения съвет към ЦИК.

Според него на места хората са готови 
да работят, а

ЦИК отказва 
да облекчи процеса

в чужбина. Той съобщи и че е било док-
ладвано предложение за населени мес-
та с доброволци, които са готови да бъ-

дат членове на СИК.
„Предлагаме списък с титуляри и ре-

зерви – пълен списък с повече от 30 
имена като членове на комисиите. Нито 
един от тях няма да бъде включен в ко-
мисия, защото държавата изпраща, по-
точно ЦИК решава това да са партийни-
те представители. Във всяка една секция 
в Мюнхен ще има изключително партий-
ни представители и нито един доброво-
лец“, обясни координаторът на добро-
волците в Мюнхен, Мирослав Тодоров, 
цитиран от bTV.

Същия проблем имат и сънародници-
те ни в Испания. Нели Тълпигова живее 
в страната от 2003 година и от тогава ви-
наги участва в организацията на българ-
ските избори в градчето Йорет де Мар, 
на час път от Барселона. За първи път 
списъкът с доброволци, който предла-

Ново напрежение 
около секциите за 
гласуване в чужбина
XБългарите зад граница недоволстват, че вместо 

тях в СИК-овете се назначават хора от България

Сн.: Архив

http://imgtrucking.com


31 март - 6 април 2021 г. 5

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

га, не е приет, а тя е единственият член, 
който остава в комисията.

„Много огорчена, много обидена – 
моят труд беше откраднат. Някой друг 
ще застане в изборния ден и ще каже, 
че е свършил много работа“, казва Нели, 
цитирана от bTV.

На 40 километра от Мадрид, в град-
чето Коядо-Виялба, Събина Видева се 
включва за първи път в организацион-
ния процес. Тя предоставя за секция по-
мещението на асоциация „Балкан“. Към 
момента за всички места в състава на 
избирателната комисия без едно са по-
сочени

неизвестни за нея хора
„Ние заложихме нашето име пред об-

щината, заложихме името на асоциаци-
ята, и трябва да предадем ключовете на 
хора, които не познаваме“, казва Видева.

Недоволството на българите зад гра-
ница е насочено най-вече към ЦИК, коя-
то назначава комисиите. Комисарите, 
както винаги, обясняват действията си с 
изискванията на Изборния кодекс.

Въпросът беше обсъден спешно на за-
седание на ЦИК в понеделник. Доклад-
чикът по темата Йорданка Ганчева зая-
ви, че секционните комисии в чужбина, 
също като тези в страната, се съставят 
по предложение на партиите и коали-
циите, които имат свои представители 
в българския и Европейския парламен-
ти. На този принцип са били назначени 

комисиите с решение на ЦИК от 22 март. 
Само когато остават незапълнени места 
в съставите им, за които няма номина-
ции на политическите сили, тогава бъл-
гарското Външно министерство може да 
предложи за членове български граж-
дани от съответната страна. Така са били 
допълнени някои комисии на заседание 
на ЦИК миналата събота.

Ганчева поиска говорителите на коми-
сията да разяснят виждането им за ситу-
ацията пред обществеността, за да не се 
създава напрежение.

От Външно министерство реагираха 
още на 26 март, когато разпространи-

ха съобщение, в което посочиха: „МВнР 
предлага по един представител на дър-
жавата за член в секционните комисии, 
а само когато не се запълнят всички кво-
ти, след консултации на ЦИК с полити-
ческите партии, прави предложения за 
допълване на съставите на СИК с пред-
ставители на българските общности в 
чужбина.“ С други думи, преповториха 
текстовете на Изборния кодекс.

От дипломатическата служба уточни-
ха, че служителите й са „деполитизира-
ни и не могат да правят коментари по 
решенията на ЦИК“. Затова са предупре-
дили посланиците и консулите „да

не заемат страна 
в изборния процес

или да изразяват позиции извън техни-
те правомощия по Изборния кодекс“. 
Изглежда отделни ръководители на ми-
сии зад граница са изразили публично 
симпатия към тревогите на нашите съ-
народници.

Междувременно от коалицията „Из-
прави се! Мутри вън!“ излязоха с откри-
то писмо, в което обявиха, че протести-
рат срещу опитите на ЦИК да „привнася 
политически лица в последния момент 
за членове на СИК, които изместват бъл-
гарите в чужбина“.

„В секциите в чужбина членовете на 
СИК са българи зад граница. Те са орга-
низирали изборния процес, намерили 
са помещения, подготвяли са заявления, 
подавали са ги и са направили всичко, за 
да има изборни секции в чужбина. Пар-
тиите, Борисов, ЦИК и Външно минис-
терство обаче правят всичко възможно 
българите в чужбина да са изключени от 
изборния процес. Партиите са изпратили 
представители и партийни функционери 
за членове на СИК в чужбина. Това е не-
коректно към българските общности, за-
щото те очакват лично да могат да следят 
за честността на вота, не да бъдат подме-
няни с партийни пратеници“, обяви во-
дачът на коалицията Мая Манолова, под 
чието ръководство беше приет Изборни-
ят кодекс и затова тя трябва да е напълно 
запозната с тези негови разпоредби.

От коалицията ще обжалват в съда ре-
шението на ЦИК избирателните коми-
сии в чужбина да бъдат в състав от само 
3 души. В Изборния кодекс е записано,че 
могат да бъдат не по-малко от 5 човека.

Сн.: БНР
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BG ТЕЛЕГРАФ
Разхлабват мерките срещу 
COVID-19 от 1 април
Ще има разхлабване на мерки-

те срещу разпространението 
на коронавируса след 31 март. 

Децата се връщат в детските градини и 
ясли от 5 април. Обсъжда се и връщане-
то на учениците от 5 до 12 клас от 12 ап-
рил по определена схема. Моловете и 
големите магазини засега няма да бъдат 
отворени. Изключение може да бъде на-
правено за тези, които имат възможност за продажби на открито. Освен театрите 
и част от заведенията от 1 април ще отворят също опери, галерии и музеи.

Скандал София-Скопие 
заради предизборен клип

Напрежението между София и Ско-
пие отново се покачи след пре-
дизборен клип на евродепута-

та Ангел Джамбазки. В него той казва, 
че Македония е българска, а България 
е над всичко. Видеото предизвика нота 
от посолството на Северна Македония в 
София. От българското външно минис-
терство се разграничиха от клипа и обя-

виха, че той е неуместен. „ България няма никакви териториални претенции към 
други държави и това е многократно декларирано“, казаха от МВнР.

Собственикът на bTV  
загина в катастрофа в САЩ
Най-богатият чех и собственик 

на фонда, купил bTV и мобил-
ния оператор „Теленор“, Петр 

Келнер, загина в катастрофа с хели-
коптер. Това съобщи първо „Ню Йорк 
таймс“. Спасителните служби са на-
учили за трагедията около 22 часа в 
събота, когато хеликоптерът не се е 
завърнал от полет в района на глет-
чера Ник (Knik). Причината за катастрофата на машината Airbus AS350B3 се раз-
следва. Общо петима са загиналите при катастрофата.

Заловиха 20 мигранти  
и бебе в товарен бус

20 афганистанци, сред които 
жена с 4-месечно бебе, са за-
ловени в товарното отде-

ление на микробус близо до българо-
сръбската граница. Граничните полицаи 
спрели микробуса в местността Фили-
пови кошари. Зад волана бил 20-годи-
шен шофьор от София. В товарното по-
мещение на микробуса граничарите 
открили 18 млади мъже и една жена с 

бебе. Всичките са от Афганистан и имат документи от Държавната агенция за бе-
жанците. Целта им била да преминат българо-сръбската граница на път към За-
падна Европа.

Съдят стрелец,  
убил куче с лък в Пловдив
Мъжът, който преди почти 6 г. уби 

куче с лък на бензиностанция в 
Пловдив, отново застава пред 

Районния съд. Престъплението бе из-
вършено на 21 юни 2015 г. Докато за-
реждал колата си, Христо Петков се по-
дразнил от лаенето на кучето, за което 
се грижели служителите на бензинос-
танцията и хора от квартала. Тогава мъ-
жът извадил от багажника спортен лък и го пронизал смъртоносно със стрела 
в главата. Пред съда мъжът поддържа версията за самоотбрана срещу кучето.

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

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

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

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

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

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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Б
ългарка ще бъде екстради-
рана в Гърция, за да изтърпи 
присъдата си от 4 години за-
твор за кражба. Окръжният 
съд в Русе разреши 34-годиш-

ната жена да бъде предадена на гръц-
ките власти, след като е била задържа-
на от Гранична полиция при излизане 
през Дунав мост. За нея има издадена Ев-
ропейска заповед за арест, основана на 
влязло в сила на 27.05.2018 г. решение 
на Едночленния полицейски съд в гр. Ве-
рия.

Според гръцките власти на 13 октом-
ври 2016 г. българката влязла в магазин 
за продажба на облекло и отнела тайно 
от чанта на друга жена портфейла й, съ-
държащ 10 евро, личната й карта и карта 
за теглене на пари. След това отишла в 
друг подобен магазин и се опитала да от-
вори чантата на служителка, за да отне-

ме портфейла й, но не успяла,

защото била усетена
разказва „РусеМедиа“.

Съгласно Наказателния кодекс на Гър-
ция, извършеното се квалифицира като 
продължавана кражба и опит за кражба, 
за които е предвидено наказание лиша-

ване от свобода за повече от 3 години. 
Съдът във Верия е наложил наказание от 
4 години лишаване от свобода ефектив-
но, от което има остатък за изтърпяване 
в размер на 3 години, 11 месеца и 29 дни 
след приспадане на времето в ареста.

Решението на Окръжен съд-Русе под-
лежи на обжалване в 5-дневен срок.

За кражба на 10 евро: Българка 
ще лежи 4 години в Гърция
XДжебчийката 

откраднала портфейла 
с парите от клиентка 
на магазин за дрехи

Кърваво меле в Уелс  
с българско участие

Кървав пътен инцидент с българ-
ско участие станал в Уелс. Катастро-
фата се е случила в известния като 
„Битчи Ноуд“ район в град Бичли. 
52-годишен български гражданин 
шофирал полуремарке по магистра-
ла Ингрис към Бичли, близо до вхо-
да на магистрала Уелкс при Уолър 
Строс. Инцидентът е станал на 25 
март 2021 г. в 14:00 ч.

59-годишният друг шофьор е се-
риозно ранен и откаран до клиника 
в Уелс с хеликоптер. 52-годишният 
българин не е пострадал, съобщиха 
от полицията.

Пожарната оказала първа помощ 
на пострадалия и след това извър-
шила операцията по почистване. 
Кръстовището и изходът и входът на 
магистралата бяха затворени за дви-
жение за около час и половина.

http://imgtrucking.com
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Ж
естока трагедия, при-
чинена от българин, 
разтърси Италия през 
последните дни. 55-годи-
шен български шофьор 

на тежкотоварен камион предизвика 
катастрофа на магистралата до Генуа, 
в северната област Лигурия. При теж-
кия пътен инцидент е загинал известен 
бизнесмен. „Ла Република“ съобщи, че 
жертвата е 46-годишният Паоло Шерни. 
Той е видна фигура в международното 
корабоплаване, син е на бившия прези-
дент на футболния клуб Дженоа – Джа-
ни Шерни.

Според пътната полиция Шерни-
младши пътувал с автомобила си Ауди 
S6 по магистралата в участъка между 
Мазоне и Овада, когато бил

премазан от камиона
навлязъл в платното му, уточнява „24 
часа“. Колата на Шерни се блъснала в ре-
маркето на тежкотоварния автомобил, 
който в това време извършвал забране-
на маневра.

Българският камион се намирал на 
паркинг, но вместо да излезе от изхода 
му, за да се включи на пътя, той излязъл 
от входа на паркинга. След това се опи-

тал да завие на 180 градуса, за да поеме 
правилната посока, но точно в този мо-
мент от там минавала колата на Паоло 
Шерни.

При удара известният италиански 
бизнесмен починал на място, а спътни-
кът му бил ранен.

Българският шофьор на тира не е по-
страдал. Сънародникът ни се разследва 

за убийство на пътя.
Паоло Шерни беше известен пред-

приемач в сферата на международния 

бизнес с яхти, по подобие на баща си 
Джани Шерни. Загиналият живееше в 
княжество Монако.

Губернаторът на Лигурия Джовани 
Тоти изказа съболезнования на бащата 
на жертвата Джани Шерни, който за го-
дина загуби преждевременно и съпру-
гата, и сина си.

Български тираджия уби 
известен бизнесмен в Италия

XСънародникът ни не е пострадал, разследва се за убийство на пътя

Паркингът, от който е излизал българският шофьор. 

Паоло Шерни 

Сн.: Genova Today

Сн.: Google Map

Сн.: Liguria Notizie
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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
Узакониха марихуаната  
за развлечения в Ню Йорк

Зaкoнoдaтeлитe в щaтa Ню Йoрк 
пocтигнaхa cпoрaзумeниe зa 
лeгaлизирaнe прoдaжбaтa нa мaри-

хуaнa зa рaзвлeчeниe. Aдминиcтрaци-
ятa нa губeрнaтoрa Aндрю Куoмo e из-
чиcлилa, чe лeгaлизaциятa ще нocи 
нa щaтa oкoлo $350 млн. гoдишнo. 
Зaкoнoдaтeлcтвoто щe пoзвoли нa вcич-
ки нaд 21 г. дa cи купувaт мaрихуaнa 
лeгaлнo. Нюйoркчaни щe мoгaт дa oтглeждaт дo три узрeли и три нeузрeли рacтe-
ния зa личнa кoнcумaция.

В Мичиган съдят трима  
за отвличане на губернатор

Съд в Мичиган постанови да за-
почне подготовка за процеса 
срещу трима американци, об-

винени в заговор за отвличане на гу-
бернатора Гретхен Уитмър. През 2020 
г. властите задържаха 14 души по об-
винение в заговор за отвличането на 
Уитмър и други служители. Според 
разследването нападателите, които 

са членове на две екстремистки групи, са били крайно недоволни от санитарни-
те мерки, въведени в Мичиган във връзка с разпространението на новия коро-
навирус.

Белият дом разследва  
Тръмп заради климата
Белият дом ще създаде работна 

група за разследване на възмож-
на намеса на администрацията на 

Доналд Тръмп в научната дейност в об-
ластта на екологията и изменението на 
климата. Запазването на целостта на на-
уката ще изисква участието на учени от 
различни правителствени агенции, кои-
то ще внесат своите различни виждания по този въпрос, се казва в документ. Гру-
пата възнамерява да обмисли дали предишното правителство е позволило на 
политиката да се намесва в научните въпроси.

Джо Байдън няма  
да се среща с Ким Чен Ун

Джо Байдън не възнамерява лич-
но да се срещне с лидера на КНДР 
Ким Чен Ун. След като президен-

тът заяви, че е готов за някаква форма 
на дипломация с КНДР, това не включва 
възможността да седне на масата за пре-
говори с Ким Чен Ун, подходът на Бай-
дън ще бъде съвсем различен, каза го-

ворителят на американския лидер. Белият дом обяви през януари, че настоящата 
администрация на САЩ ще подготви нова стратегия към КНДР и ще продължи 
курс, включително ограничаването на Пхенян.

Торнадо погуби най-малко 
5-има души в Алабама
Най-малко петима души заги-

наха, а други бяха ранени при 
преминаването на торнадо в 

Алабама, където в няколко окръга е 
обявено бедствено положение. Изко-
ренени дървета, повалени електро-
проводи, отнесени покриви и разру-
шени къщи. Така изглежда картината 
след опустошителната буря. Близо 35 
000 домакинства в Алабама са останали без електричество. Според информация 
на Централната метеорологична служба опасността от следващи торнадо не е 
отминала.

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 полицай, който 
стана герой, като спаси 3-ме-
сечно бебе в Ню Йорк, решил 
да стане полицай след атаки-
те от 11 септември.

В неделя Дилян Кръстев трябвало да 
почива, но доброволно взима двойна 
смяна. Патрулира в района на прочутия 
Бруклински мост.

„Както си стоях в полицейската кола, 
забелязах, че отсреща на улицата срещу 
мен спира една кола. Вътре излиза едно 
момиче, тръгва да бяга към мен, меж-
ду колите, и в този момент разбрах, че 
нещо се е случило, за да бяга между ко-
лите и да рискува живота си по този на-
чин“, разказа той.

Жената обяснила, че в нейната кола 
има

бебе, което не диша
В следващия момент офицер Кръстев 

също тичал между колите на натоваре-
ното кръстовище.

В колата заварва майката да се опитва 
да спаси бебето, но неуспешно.

„В този момент грабвам детето. Детето 
беше безжизнено, не дишаше. Започвам 

да правя сърдечен масаж на детето, но е 
малко по-трудно, отколкото на зрял чо-
век“, спомня си Дилян.

„Масажирам детето, правя сърдеч-
ния масаж и казвам на майката: „Трябва 
да ми помогнеш, защото за това трябват 
двама души. Не мога да броя и същевре-
менно да правя компресии и да му пода-
вам кислород в същото време“, разказва 
още за драматичния момент българи-
нът.

Той не си спомня колко пъти двама-
та направили последователните дви-
жения, но в един момент 
забелязал, че през носа за-
почват да излизат балони и 
през устата се връща мля-
кото на детето.

„Продължаваме по съ-
щия начин – с кислород, 
сърдечен масаж, повече ба-
лони, всеки път се обръща 
детето, може би 2-3 повта-
ряния. Изведнъж всичко-
то това мляко, от което се 
беше задавило детето и не 
можеше да диша, излезна. 
Започна детето да си дви-
жи очите, ръцете и краче-
тата му да се помръдват“, 
разказва още българският 
полицай.

„И то изплака и точно ко-
гато детето изплака и се върна към жи-
вот, и линейката пристигна“.

Малчуганът вече се възстановява, а с 
него от шока и благодарната майка.

„Той беше ангел за нас. Целият 84-и 
участък са ангели за нас, те откараха на-
време бебето ми в болницата. Изключи-
телно съм им благодарна. Ако не беше 
офицер Кръстев, бебето ми нямаше да е 
тук“, категорична е майката Латиша Хар-
пър, която разказа за преживяното пред 
BG VOICE.

„Всичко се случи перфектно, аз

бях на правилното място
в точно този момент“, обяснява пък бъл-
гаринът.

35-годишният офицер Кръстев е ро-
ден в Сливен. Идва в Съединените щати 
през 1999-та. Две години по-късно е 
гимназист в Бруклин, когато терористи 
врязват самолети в кулите близнаци на 
Световния търговски център.

„Даже се виждаше пушекът на двата 
небостъргача, които паднаха в Ню Йорк, 
от моята гимназия. Когато учениците 
бяха в класната стая и от време на вре-
ме се чуваше по радиостанцията на учи-
лището, във всяка стая има говорител, и 
викаха дете в офиса, всеки си мислеше 

най-лошото, че е загубил родител. Беше 
наистина тежък момент. Момент, който 
ме накара да се замисля какво искам да 
направя в живота си и че искам да по-
могна на хората, когато порасна“, спом-
ня си българинът.

Няколко години по-късно Дилян 
Кръстев завършва криминално право 
в колежа „Джон Джей“ и постъпва в ре-
диците на нюйоркската полиция, чие-
то мото е „Учтивост, професионализъм, 
уважение“.

Вече 10 години офицер Кръстев патру-
лира улиците на най-големия американ-
ски град. Той е член и на новосъздаде-
ната българо-американска полицейска 
асоциация.

Българинът, герой от Ню Йорк, 
решил да стане полицай след 11/9

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

X„Той беше ангел за нас“, доверява благодарната майка, чието бебе Дилян Кръстев спаси

Българинът и друг път е получавал похвали за добре свършена работа.

https://www.zneimerlaw.com/
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В
ъвеждането на документи за 
удостоверяване на ваксина-
ция става все по-разпростра-
нена политика в различни 
държави в света. Европей-

ският съюз обяви, че така нареченият 
имунизационен паспорт ще започне да 
действа през юни. Япония преди дни 
съобщи, че също се готви да издаде ци-
фрови здравни сертификати на вакси-
нирани, присъединявайки се към Китай, 
Европейския съюз и други, които са при-
ели подобни мерки, насочени към отва-
ряне на пътуванията в чужбина.

Как стои въпросът в САЩ
В понеделник Белият дом обяви, че 

не планира да издаде федерално реше-
ние, изискващо всички да получат еди-
нен документ за ваксиниране. Оттам оч-
акват частният сектор да поеме водеща 
роля при удостоверяването за поставе-
на ваксина срещу COVID-19 чрез т.нар. 
паспорти за ваксини.

Администрацията на президента Джо 
Байдън преглеждаше въпроса и об-
мисляше да направи препоръки, заяви 
прессекретарят на Белия дом Джен Пса-
ки. Но тя добави: „Ние вярваме, че този 

въпрос ще бъде управляван от частния 
сектор.“

Псаки обясни, че Белият дом ръково-
ди междуведомствен процес, обсъждащ 

тези проблеми, и ще предостави насо-
ки в съответствие с няколко ключови 
принципа.

„Има няколко основни принципа, по 
които работим. Единият е, че няма да 
има централизирана универсални фе-
дерална база данни за ваксинации и 
няма да издадем федерален мандат, из-
искващ всички да получат еднакво удос-
товеряване на ваксинацията“, каза тя.

„Второ, искаме да насърчим отворен 
пазар с различни компании от частния 
сектор и сдружения с нестопанска цел, 
които разработват решения. И трето, ис-
каме да насочим пазара към постигане 
на целите от обществен интерес.“

Псаки каза, че администрацията на 
Байдън ще работи, за да гарантира, че 
всички системи за удостове-
ряване на ваксинацията 
отговарят на ключови 
стандарти като дос-
тъпност за всички, 
възможност хора-
та да си ги позво-
лят и наличност в 
цифров вид и на 
хартия.

Тя не посочи 
кога процесът ще 
приключи, нито дали 
документът ще дава 
някакви права.

Зелен паспорт 
в Европа

Европа се подготвя за въвеждането 
на така наречения „зелен паспорт“ за 
ваксинирани, с който се очаква да се 
улеснят пътуванията между държавите. 
Имунизационните паспорти или „диги-
тални зелени сертификати“ ще влязат в 
сила от юни. Те ще важат не само за жи-
телите на ЕС, но и за онези, които пъту-
ват за държавите от Общността или ми-
нават през тях. Очаква се Евросъюзът да 
признава имунизационните паспорти и 
на други държави извън ЕС като Израел 
например.

Какви права ще дава имунизацион-
ният паспорт в Европа? Колко дълго 

ще важи? Ето всичко, което трябва да се 
знае за него, описано от „Дойче веле“.

Кой ще получава 
сертификата

Всички хора, които живеят на терито-
рията на ЕС, както и всички онези, които 
искат да пътуват легално в Общността, 
ще получат сертификата, ако отговарят 
на определени условия. Националност-
та тук изобщо не е от значение. Всички 
страни членки на ЕС, Швейцария, Ли-
хтенщайн, Исландия и Норвегия се за-
дължават да признават взаимно въпрос-
ния документ.

Какво ще удостоверява той
Сертификатът ще удостоверява дали 

притежателят му е бил ваксини-
ран и/или дали е прекарал 

вече COVID-19. Съответ-
но документът ще дава 

информация за нали-
чието на антитела в 
организма. В него 
ще фигурират и дан-
ни за това дали при-
носителят на серти-

фиката е бил тестван 
негативно за корона-

вирус с един от двата 
признати метода – PCR 

тест или антигенен бърз 
тест. Тестовете, направени от 

самия притежател у дома, не се призна-
ват за такива. Сертификатът ще бъде под 
формата на електронен документ с QR-
код за мобилен телефон или ще се изда-
ва от националните здравни власти на 
хартия. Страните членки на ЕС могат да 
признават и китайската и руската вакси-
на.

Какви права ще дава 
„зеленият сертификат“

Притежателите на този европейски 
сертификат ще могат да пътуват на тери-
торията на ЕС, без да се налага да пред-
ставят негативен резултат от COVID тест, 
няма да излизат в задължителна каран-
тина и ще могат да пътуват свободно и 

Паспорти за ваксинирани в САЩ  
и Европа: Какво трябва да знаем?

XКой ще ги издава, какви права ще дават и къде ще важат

Сн.: „Дойче веле“
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без да посочват основателна причина. 
Страните членки обаче ще могат да се 
отклоняват от тези правила, ако се обо-
сноват пред ЕК и съгласуват действията 
си с нея.

Ще бъде ли сертификатът 
и паспорт

Не, този документ няма да бъде за-
местител на валидна лична карта или 
задграничен паспорт. И без въпросния 
сертификат европейските граждани ще 
продължат да имат право на свободно 
пътуване, а в шенгенското пространство 
дори и без проверки по границите. Но 
онези, които не притежават въпросния 
„зелен сертификат“, вероятно ще трябва 
да се подлагат на тестове и рискуват ка-
рантина.

Какви привилегии 
ще дава документът

Всяка страна членка сама ще реша-
ва какви предимства ще дава имуниза-
ционният паспорт на неговите прите-
жатели. В Австрия например с него ще 
бъде обвързано посещението на рес-
торант, а в Гърция - нощуването в хотел. 
Другите страни, сред които и Германия, 
все още не са приели подобни правила. 
Авиокомпаниите, театрите, организато-
рите на концерти или на други културни 
прояви ще могат да изискват от посети-
телите сертификата като условие за из-
даване на билет.

А за пътуванията извън ЕС
Европейската комисия полага усилия 

за това сертификатът да бъде признат 
по възможност в целия свят. Предви-
дено е също така в ЕС да важат имуни-
зационните паспорти на трети страни, 
например тези от Израел, както и да се 
подкрепят идентични проекти на СЗО. 
По този начин ще станат възможни и пъ-
туванията между отделните континенти.

Кога сертификатът 
ще влезе в сила

Предвидено е това да се случи през 
юни 2021 година. Дотогава трябва да бъ-
дат решени всички технически въпроси, 
свързани с новия документ. Всичките 27 
страни членки плюс четирите асоциира-
ни държави трябва да разработят пара-
лелно своите национални сертификати, 
които трябва да бъдат съвместими. И 
понеже проектът „Имунизационен пас-
порт“ на практика ще бъде отделен за-
кон, въпросът трябва да премине през 
нормалната законодателна процеду-
ра във всяка страна членка и накрая да 
бъде одобрен от Съвета на ЕС и от Евро-
пейския парламент. Приема-
нето на нови закони и внед-
ряването им от всичките 27 
страни членки може да от-
неме години. Но този път 
това трябва да се случи в 
рамките на седмици.

Как ще се 
контролира

ЕК не предвижда изграж-
дането на стационарни или 
систематични контролни 
пунктове по националните 
граници, нито пък на лети-
щата или гарите. Страните 

членки сами трябва да решат как да осъ-
ществяват този контрол. Едно от въз-
можните решения гласи: внезапни про-
верки. Що се отнася до посещенията на 
културни прояви и ресторанти или пък 
до пътуванията със самолет, организа-
торите и авиокомпаниите могат да изис-
кват от пътниците или посетителите да 
показват имунизационния си паспорт.

Каква валидност 
ще има документът

При преболедували от COVID-19 хора 
документът ще важи 180 дни след из-
лекуването, но след ваксинация валид-
ността може да бъде удължена. Все още 
не е ясно колко дълго ще е валиден пас-
портът след ваксинация. Отрицателният 
тест осигурява валидност на сертифика-
та едва от няколко часа до няколко дни. 
Онези, които са се ваксинирали пре-
ди месец юни 2021-а, също ще получат 
сертификата. След като СЗО официално 
обяви край на пандемията от COVID-19, 
имунизационният паспорт ще отпадне.

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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П
андемията унищожи много 
работни места и остави хи-
ляди без средства за пре-
питание, но онези, които 
имаха късмета да получа-

ват доходи, събраха средства и са гото-
ви да ги харчат. Пpoдaжбитe нa дpeбнo 
в CAЩ ca почти peкopдни. Хората в Аме-
рика ca нaтpyпaли oгpoмeн зaпac oт из-
лишни cпecтявaния. Cпopeд изчиcлeния 
нa Вlооmbеrg oт нaчaлoтo нa пaндeми-
ятa дo янyapи нaтpyпaнитe cпecтявa-
ния ca в paзмep oт 1,7 тpилиoнa дoлapa. 
Пpoгнoзи coчaт, чe c oтвapянeтo нa 
икoнoмикaтa пoтpeбитeлcкитe paзxoди 
щe нapacнaт знaчитeлнo.

Пoдoбнo явлeниe ce нaблюдaвaшe в 
Kитaй пpeз aпpил минaлaтa гoдинa, мaл-
кo cлeд кaтo cтpaнaтa бeшe cтaнaлa eпи-
цeнтъp нa кopoнaвиpyca. Пpoдaжбитe 
нa Ті�аnу & Со. пpeз мaй нapacнaxa c 90% 
cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa, фpeнcкaтa 
мapкa Неrmеѕ, извecтнa c лyкcoзнитe cи 
чaнти oт 10 000 дoлapa, cпeчeли 2,7 ми-
лиoнa дoлapa зa eдин дeн oт мaгaзин в 
Гyaнджoy.

Oттoгaвa Kитaй ce възcтaнoвявa, 
въпpeки чe виpycът пpoдължaвa дa 
вилнee в Eвpoпa и Ceвepнa Aмepи-
кa. Bъзcтaнoвявaнeтo нa вътpeшни-
тe пoлeти в cтpaнaтa cъщo пpeдизви-
кa oживлeниe в ceктopa на тypизмa c 
пoceщeниe нa дecтинaции кaтo Maкao 
и Xaйнaн. Paзxoдитe нa тypиcтитe тaм 
ca тoлкoвa мнoгo, чe гoлeми имeнa кaтo 
Rаlрh Lаurеn, Еѕtее Lаudеr и Соасh ce 
oпитвaт дa oтвopят oщe мaгaзини. Ceгa 
имa нaдeждa, чe

в CAЩ щe ce cлyчи cъщoтo
Aмepикaнcкaтa икoнoмикa вepoятнo 
щe ce oтвopи пocтeпeннo пpeз 2021 г., 
a пpaвитeлcтвoто вeчe зaпoчвa дa paз-
дaвa cтимyли. Дo мoмeнтa aдминиcтpa-
циятa в CAЩ e издaлa 90 млн. чeкa cъc 
cтимyли нa oбщa cтoйнocт 242 млpд. 
дoлapa в paмкитe нa пaкeтa зa 1,9 тpлн. 
Пъpвaтa чacт oт плaщaниятa ca диpeкт-
ни дeпoзити, кaтo някoи oт тяx ca били 
пoлyчeни oщe пpeз минaлия yикeнд, 

пишe СNВС, пoзoвaвaйки ce нa дoклaд.
Cпopeд инфopмaция нa финaнcoвoтo 

миниcтepcтвo нa CAЩ пo пoщaтa ca 
пpaтeни oкoлo 150 xил. физичecки чeкa 
зa

oкoлo 442 млн. дoлapa
в paмкитe нa пъpвaтa вълнa oтпycнaти 
cpeдcтвa.

„Teзи cтимyли идвaт тoчнo кoгaтo 
икoнoмикaтa ce oтвapя“, кaзвa Mишeл 
Maйep oт Ваnk оf Аmеrіса Соrр.

Дopи пpeдишнитe cтимyли, кoитo 
бяxa в пo-мaлък paзмep oт 600 дoлapa, 
oкaзaxa влияниe и имaшe cкoк нa пoкyп-
китe пpeз янyapи. Пpoдaжбитe нa дpeб-
нo в CAЩ cкoчиxa oт yвeличeнитe paзxo-
ди зa дpexи, eлeктpoникa, дoмaшнo 
oбзaвeждaнe. Унивepcaлнитe мaгaзини 
oтбeлязaxa pъcт oт близo 21% в пpoдaж-
битe oт пpeдxoдния мeceц.

Meждyвpeмeннo пoтpeбитeлcки-
тe цeни в CAЩ ce пoвишиxa пoвeчe oт 
oчaквaнoтo пpeз фeвpyapи, зaпиcвaй-
ки нaй-гoлeмия pъcт oт гoдинa, въпpeки 
чe инфлaция ocтaвa cлaбa. Tъpceнeтo 
нa ycлyги и пътyвaниятa пocтeпeннo ce 
yвeличaвaт нa фoнa нa пoдoбpявaщaтa 
ce кapтинa в здpaвния ceктop.

Индeкcът нa пoтpeбитeлcкитe цeни 
в cтpaнaтa ce e yвeличил c 0,4% пpeз 
фeвpyapи, cлeд кaтo пpeз янyapи 
нapacнa c 0,3%. Пpoгнoзитe нa инвecти-
тopи и икoнoмиcти ca paздeлeни пo oт-
нoшeниe нa пepcпeктивитe зa инфлaци-
ятa. Cпopeд някoи щe имa тpeтa вълнa 
oт нapacтвaщи цeни, зaдвижвaни oт пo-
cилнo тъpceнe.

Инфлaциятa вepoятнo щe ce ycкopи 
пpeз cлeдвaщитe мeceци, зaдвижeнa oт 
cтимyлитe, pacтeжa нa дoxoдитe и кaм-
пaниятa зa имyнизaции, кoятo пoмaгa нa 

бизнeca дa ce oтвopи oтнoвo, пишe Вlо-
оmbеrg.

Pacтeж
Pъкoвoдитeлят нa Цeнтpaлнaтa бaнкa 

нa CAЩ Джepoyм Пayъл yвepи, чe икoнo-
микaтa щe бъдe пoдкpeпянa тoлкoвa дъл-
гo, кoлкoтo e нeoбxoдимo, и изтъкнa, чe 
нaй-гoлямaтa икoнoмикa в cвeтa дaлeч нe 
ce e възcтaнoвилa oт кpизaтa c COVID-19.

Пo дyмитe мy икoнoмикaтa e дaлeч oт 
цeлитe cи в oблacттa нa зaeтocттa и ин-
флaциятa и щe e нeoбxoдимo извecтнo 
вpeмe, зa дa бъдe пocтигнaт нoв нaпpe-
дък, пишe БHP.

Cпopeд пpoгнoзитe нa Фeдepaлния 
peзepв aмepикaнcкaтa икoнoмикa щe oт-
бeлeжи pъcт oт 6,5% тaзи гoдинa, кaтo 
тoвa пpeдcтaвлявa cepиoзнa възxoдящa 
peвизия cпpямo дeкeмвpийcкитe oчaквa-
ния зa пoвишeниe c 4,2 нa cтo.

Рекордно харчене в САЩ.  
Хората са събрали $1,7 трилиона
XАмериканската икономика ще започне постепенно да се отваря през 2021 г.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

И
нвестиране, купуване на 
най-необходимото или хар-
чене като всяка друга полу-
чена сума? Какво трябва да 
направите най-напред, ако 

сте сред онези, получили чек за 1400 до-
лара от правителството?

Ето няколко идеи от известния инвес-
титор и милиардер Уорън Бъфет. Той, 
разбира се, няма да получи чек, тъй като 
богатството му наскоро превиши 100 
милиарда долара, пише Yahoo Finance.

Според Бъфет първото нещо, което 
човек трябва да направи, когато му по-
паднат извънредни средства, е да пла-
ти дълга си по кредитната карта. Въпре-
ки че той посочва, че „светът е влюбен в 
кредитните карти“, те са твърде скъпи.

По време на годишната среща на ак-
ционерите в Berkshire през 2020 г., коя-
то се проведе за пръв път онлайн, Бъфет 
сподели история за приятел, който из-
паднал в трудно положение и потърсил 
съвет. Оказало се, че той имал дълг по 
кредитната карта с лихва от 18%.

Милиардерът обясни, че разбира, че 
мнозина американци разчитат на кре-
дитните карти заради финансовите уда-
ри, свързани с пандемията. В същото 
време той отбеляза, че някои хора ми-
слят за картата си като за „касичка, която 
трябва да бъде разбита“.

„Ако дължах пари при лихва от 18%, 
първото нещо, което бих направил, е да 
ги върна“, категоричен е Бъфет. „Не мо-
жете да си живеете живота, заемайки 
пари с такива лихви, и да сте добре“, от-
белязва той.

Бъфет по принцип е силно против

заемите по 
кредитните карти

„В това просто няма смисъл“, посочи 
той по време на виртуалната среща.

Инвеститорът обаче няма предвид 
това за всички видове дълг и не би по-
съветвал американците да използват 
чековете си за 1400 долара за погасява-
не на ипотеката.

Въпреки че би могъл да си позволи 
да плати в кеш, Бъфет се възползва от 
30-годишна ипотека през 1971 г., кога-
то закупи ваканционния си имот в Кали-
форния.

В интервю за CNBC през 2017 г. той 
определи 30-годишната ипотека като 
„много привлекателен инструмент за 
собственик на дом“. Това е дори по-ва-
лидно днес, имайки предвид, че лихвите 
по ипотечните кредити са на рекордно 
ниски нива.

Бъфет посочва, че неговият ипотечен 
заем има добър финансов смисъл. „Ми-
слех, че мога да се справя по-добре с па-
рите вместо да инвестирам всичко в по-
купката на дом“, разказа той пред CNBC.

Инвестиране на стимулите
Бъфет посочва, че е използвал сред-

ствата, които би инвестирал за закупу-
ването на дом, за покупката на акции в 
собствената си компания. Той е купил 
около три хиляди акции на Berkshire 

за близо 40 долара всяка - инвестиция, 
която милиардерът отбелязва, че е на-
раснала до 750 милиона долара към 
2017 г., когато е проведено интервюто.

В случай, че човек няма дълг по кре-
дитна карта и други неотложни разходи, 
които да покрие с чека стимули, може 
да вземе пример от легендата, инвес-

тирайки 1400 долара - може би дори в 
Berkshire Hathaway.

Редица данни показват, че акциите на 
Berkshire имат средна годишна възвръ-
щаемост от над 20% от 60-те години на 
миналия век насам за сметка на само 
10% за индекса S&P 500.

Бъфет никога не е правил сплит на ак-
циите клас А, така че цените им са много 
високи - доближавайки се до 400 хиля-
ди долара. Чрез популярни приложения 
за търговия обаче могат да се закупуват 
части от акции за толкова пари, колкото 
човек би искал да похарчи.

Друг вариант за инвестирането на 
1400 долара е чрез създаването на ака-
унт в приложение, което позволява из-
граждане на портфолио, използвай-
ки „излишната разлика“. В такъв случай 
приложението се свързва с кредитна 
или дебитна карта и ежедневните по-
купки на потребителите се закръгляват 
до най-близкия долар, а разликата се 
добавя към инвестиционната сметка.

XНяколко съвета, споделени от милиардера Уорън Бъфет

Какво да направите  
най-напред с чека за $1400

Уорън Бъфет

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Ж
илището на всеки трети 
жител на САЩ е по-скъпо 
от заема за него. Това со-
чат едни от последните 
данни за сектора. Според 

тях до края на миналата година над 30% 
от американските собственици на имоти 
са притежавали жилище, чиято стойност 
е била два пъти по-висока от сумата на 
ипотечния им кредит.

Подкрепен от ниските лихви, броят на 
имотите с по-висока стойност от отпус-
натия ипотечен кредит за закупуването 
им през четвъртото тримесечие на ми-
налата година е нараснал до 17,8 млн. от 
общо 59 млн. жилищни имота, закупени 
с ипотечен кредит в САЩ, показват дан-
ни на ATTOM Data Solutions за четвъртото 
тримесечие на 2020 г. Това е ръст с 26,7% 
спрямо същия период на 2019 г., уточня-
ва Bloomberg.

„Жилищният пазар продължи да про-
цъфтява въпреки щетите от коронави-
русната пандемия за по-широката ико-
номика. Собствениците на жилища седят 
стабилно върху растящ запас от лично 
богатство“, коментира главният проду-
ктов директор на ATTOM Тод Тета.

На национално равнище индексът S&P 
CoreLogic Case-Shiller е нараснал с 9,5% 
през ноември, което е най-силният скок 
от 2014 г. насам.

Ръстът на стойностите помага и за се-
риозно намаляване на имотите „под во-
дата“. Тези видове жилища, при които 
сумата на отпуснатия кредит за имота е 
най-малко с 25% по-висока от пазарната 
му стойност, са намалели с цял процен-
тен пункт през миналата година. Сега те 
съставляват 5,4% от закупените с ипоте-
чен кредит имоти в САЩ.

В шест щата – Луизиана, Мисисипи, 
Западна Вирджиния, Айова, Арканзас и 
Илинойс, процентът на жилищата „под 
водата“ остава над 10%. Във Върмонт и 
Калифорния пропастта между жилищата, 
чиято стойност е по-висока от стойност-
та на ипотечния кредит, и имотите „под 
водата“ е съответно 44,7% и 43,6%. Сред 
големите градове само в Батън Руж, щата 
Луизиана, има по-голям процент домове 
„под водата“ спрямо тези, чиято стойност 
превишава сумата на ипотечния кредит.

Жилищно богатство
Сред 107 статистически области с на-

селение над 500 хил. души градовете в 
топ десет по най-висок дял на имотите с 
по-висока стойност от сумата на ипотеч-
ния кредит, с който са закупени, се нами-
рат на Западното крайбрежие, а всички 
градове в топ пет са в Калифорния, сочи 
докладът.

На още по-микро ниво 38 от 40-те топ 
града с най-голям брой имоти, струващи 
повече от стойността на ипотечния кре-
дит за тях, се намират в Калифорния, като 
повечето са в района на Сан Франциско.

В 81 града от анализираните 8691 от 
ATTOM най-малко една четвърт от всич-
ки имоти, закупени с ипотечен кредит, 
са били сериозно „под водата“. Девет от 
20-те града с най-много подобни имота 
се намират в Охайо, главно в района на 
Кливланд.

Междувременно данните показват, че 
продажбите на нови жилища в САЩ през 
февруари са достигнали 9-месечно дъно, 
а като причина за това се определя суро-
вата зима в части от страната, която огра-
ничи огледите на фона на високите цени, 
които може да забавят набраната инер-
ция.

Покупките на нови еднофамилни жи-
лища намаляха с 18,2% - най-големият 
спад от юли 2013 г. насам, до годишен 
темп от 775 хил. единици спрямо ревизи-
раните към повишение 948 хил. единици 

предходния месец, сочат данни на пра-
вителството. Средната прогноза беше за 
темп от 870 хил. единици. Продажбите са 
намалели във всички области на САЩ.

През февруари студеното време е по-
пречило на търсенето на жилища, тъй 
като температурите паднаха под нулата 
в някои части на страната, а някои щати 
имаха проблеми с електрическото за-
хранване, включително Тексас. Търсене-
то на жилища е ограничено и от недос-
татъчните наличности на имоти, които 
предлагат на заинтересованите купувачи 
по-малък избор, а в същото време цените 
остават високи.

Данните показват, че продадените 
имоти, чието строителство все още не е 
започнало, са намалели до 211 хил., най-
ниското ниво от октомври 2018 г. Зимни-
те бури вероятно

са забавили строителството
Но темпът на продажби на нови жили-

ща остава с 8,2% по-висок на сезонно ко-
ригирана база спрямо същия месец на 
миналата година, което показва силата 
на жилищния пазар през пандемията.

„Комбинацията от растящи лихви, опа-
сенията от COVID и по-строгите стандар-
ти за кредитиране потискат търсене-
то“, коментира Иън Шепердсън, главен 
икономист в Pantheon Macroeconomics. 
„Продължаваме да се надяваме на съжи-
вяване през лятото, но сега пазарът из-
питва затруднения“, допълва той.

През идните месеци по-високите лих-
ви по кредитите може да подложат на 
още по-голям натиск достъпността и да 
попречат на някои купувачи да навлязат 
на пазара. Лихвите по ипотечните креди-
ти бавно нарастват от средата на февруа-
ри на фона на подобряването на перспек-
тивите пред американската икономика. 
Средната продажна цена е нараснала с 
5,3% на годишна база до 349 400 долара.

Ако се приеме, че лихвите по 30-го-
дишните ипотечни кредити останат под 
4%, пострадалата достъпност няма да 
спре инерцията тази година, сочи анализ 
на Bloomberg Economics.

При настоящия темп на продажбите 

ще са необходими 4,8 месеца за изчерп-
ване на наличностите от нови жилища 
спрямо 3,8 месеца през януари.

Отделен доклад от миналата седмица 
показа, че продажбите на стари жилища 
са спаднали повече от очакваното, отра-
зявайки рекордното свиване на годишна 
база на броя на наличните имоти, което

тласка цените нагоре
и възпрепятства купувачите.

На регионално ниво продажбите в 
Средния запад са намалели с 37,5%, кое-
то е най-големият спад от 27 години. 
Продажбите в южните щати са надолу с 
14,7%, което е най-голямото понижение 
от близо шест години насам, а в западни-
те щати те са намалели с 16,4%.

Покупките на нови жилища съставля-
ват около 10% от пазара и се отчитат, 
когато бъдат подписани договори. Те са 
смятани за по-навременен барометър от 
покупките на стари жилища, които се от-
читат след финализирането на сделките.

Жилището на всеки 
трети в САЩ по-скъпо 
от кредита за него
XЛошото време в САЩ сви покупката на имоти, сочи анализ на правителството

https://angelovrealtor.com/
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Бразилия поиска спешна 
помощ от „Пфайзер“

Бразилският министър на здра-
веопазването Марсело Кейро-
га поиска от „Пфайзер“ 50 млн. 

дози от ваксината срещу коронави-
руса да бъдат доставени по-скоро. 
Кейрога призовава компанията да 
осигури бърза доставка на ваксината, 
тъй като латиноамериканската стра-
на продължава да бъде втората най-
засегната от вируса. Новата вълна на пандемията започна в района на Амазонка, 
където за първи път бе регистрирана бразилската мутация на вируса Р.1.

Румънец открадна часовници 
за €1 млн. в Швейцария

Гръцките власти арестуваха 48-го-
дишен румънец, издирван в 
Швейцария заради кражба на 

четири часовника на обща стойност 
над €1 млн. евро. Заподозреният се 
е явил пред прокурор в Солун и от-
рекъл обвиненията. Той е задържан 
с международна заповед за арест на 

летището в Солун, след като пристигнал с полет от Букурещ. Мъжът е обвинен в 
кражба на часовниците заедно със съучастник от бижутерски магазин в Берн на 
28 декември 2020 г.

Пандемията не може  
да пребори смога в Япония
Нивата на въглероден диоксид 

в Япония достигнаха най-ви-
сокото си ниво от 23 години 

през миналата година, въпреки спада 
на производството и ограничаване-
то на човешките дейности по време 
на новата пандемия от коронавирус. 
Въпреки различните ограничения 
върху човешките дейности и техните 
движения, наложени от пандемията на коронавируса, концентрацията на въгле-
роден диоксид в атмосферата в Япония продължава да се повишава.

Жена почина по време  
на арест в Мексико

Мексиканските власти разслед-
ват четирима полицаи за смърт 
след прекомерно използване 

на сила срещу жена с белезници, загуби-
ла живота си в курорта Тулум. Полиция-
та се отзовава на жалба на съседи срещу 
жена, която нарушава обществения ред. 
Според разкази на очевидци, полицаи-
те са я нападнали и като видели, че вече 

не реагира, са отнесли тялото, без да се опитват да извършват реанимационни 
действия. Според аутопсията жертвата е починала вследствие на фрактура в гор-
ната част на гръбначния стълб.

185 костенурки в куфар  
на летището в Галапагос
На летището в Балтра са откри-

ти в куфар 185 костенурки, 10 от 
които умрели, които е трябвало 

да бъдат изнесени от архипелага. Това-
рът е трябвало да пристигне в Еквадор. 
Костенурките са били открити по време 
на рутинна проверка. Тяхната възраст 
не е превишавала 3 месеца и корубите 
им били още много крехки. Това прави 
трудно откриването на оригиналното 
им местообитание в архипелага. Животните били опаковани в пластмасови тор-
би и десет от тях не са могли да оживеят.

https://www.krilchev.com/
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Два конкуриращи се законо-
проекта, които се опитват да 
сложат край на статута на Пу-
ерто Рико като една от най-
старите задгранични терито-

рии в света, заплашват да се подкопаят 
взаимно, потискайки надеждата, че ос-
тровът може да се превърне в 51-вия 
американски щат и на свой ред решава-
ща законодателна сила във Вашингтон, 
пише в свой анализ Bloomberg.

От едната страна са тези, които искат 
да направят Пуерто Рико равен на Ню 
Йорк, Калифорния и Вайоминг. Други-
ят лагер иска да проучи всички възмож-
ности за статута на острова, включител-
но независимост, държавност, договор 
между суверенните щати „или всяка 
друга възможност, различна от насто-
ящото териториално устройство“.

Усилията са продукт на действия на 
някои демократи, които копнеят да се 
справят със структурния дисбаланс в 
Сената и Изборния колеж и разглеждат 
одържавяването на Пуерто Рико, как-
то и на окръг Колумбия, като начин да 
затвърдят контрола си върху Конгреса 
за години напред. Пуерто Рико е под-
крепян от демократите и ако беше щат, 
щеше да има две места в Сената и пет в 
Камарата.

„Въпреки че и двата законопроекта 
имат демократична подкрепа, те повта-
рят

вековния дебат на острова
за ползите от превръщането му в щат 
срещу по-голямата автономия“, комен-
тира Педро Рейна-Перес, политиче-
ски анализатор и журналист. И нетният 
ефект е, че двата законопроекта „се от-
менят взаимно“.

„Те ще се провалят не защото са два, 
а защото всеки е самостоятелно усилие. 
Когато започвате дадено законодателно 
начинание сами, другата страна вина-
ги ще има право да наложи вето върху 
него. Това е взаимно гарантирано уни-
щожение“.

Законодателната борба идва във вре-
ме, когато карибският остров с насе-
ление от 3,2 милиона души - повече от 
това на 20 американски щата - все още 
се възстановява от урагани, земетресе-
ния и глобалната пандемия. Островната 
нация също така е изпаднала в истори-
чески фалит, като всички усилия на влас-
тимащите са насочени към намаляване 
на близо 18-милиардния доларов дълг 
и последствията след свалянето на гу-
бернатора Рикардо Росело през 2019 г. 
Представителят на Новата прогресивна 
партия и регистриран член на Демокра-
тическата партия беше изгонен от поста 
си вследствие на разкрития, че той и съ-
трудниците му жестоко са се подиграва-
ли с населението в лични кореспонден-
ции.

Островът е притежание на САЩ от 
1898 г., когато администрацията на Уи-
лям Маккинли завзема колонията в края 
на Испано-американската война. От-
тогава La Isla del Encanto (популярното 
име на острова сред испаноговорящи-
те, в превод „Островът на очарование-
то") постепенно печели през годините 
по-голяма автономия, но все още е в не-
равностойно положение по отношение 
на федералното финансиране, програ-
ми и представителство.

Въпреки че пуерториканците са граж-
дани на САЩ от 1917 г., жителите

нямат право да 
гласуват за президент

и не могат да заемат места в Конгреса.
Промяна в териториалния статут на 

острова може да има драматични фи-

нансови последици. Въпреки че и двете 
страни са на мнение, че техните законо-
проекти няма да повлияят на продъл-
жаващите преговори за спасяване на 
икономиката на острова, преходът към 
по-голяма автономия може да застраши 
голямата зависимост от федерално фи-
нансиране за всичко - от образование и 
здравеопазване до социална сигурност. 
А трансформирането му в щат може да 
подкопае привлекателността на Пуерто 
Рико като данъчен рай за богатите кон-
тинентални американци.

Този месец демократичният конгрес-
мен от Флорида Дарън Сото - с подкре-
пата на републиканския член на Кон-
греса на острова, без право на глас, 
Дженифър Гонсалес, и губернатора на 
Демократична партия Педро Пиерлуи-
си - представи „Закона за одържавява-
нето на Пуерто Рико“. Този законопро-
ект би предизвикал правно обвързващ 
референдум, на който трябва да гласува 
целият остров. Ако тази опция за тран-
сформация в щат спечели, администра-
цията на Байдън може потенциално да 
зашие нова звезда на знамето преди 
края на първия си мандат.

Дни по-късно конгресменът Нидия 
Веласкес, родена в Пуерто Рико, демо-
крат от Ню Йорк, представи „Закона за 
самоопределението на Пуерто Рико“.

Този закон предвижда създаването 
на институционален орган, чийто със-
тав да бъде пряко избиран от жителите 
на острова, който ще се опита да уреди 
въпроса за статута, проучвайки всички 
възможности. Каквото и да реши „кон-
венцията за статута“, крайното решение 
ще трябва

да бъде ратифицирано 
с референдум

Картите вече са свалени и всяка стра-
на е събрала поддръжници и десетки об-
ществени групи в нейна подкрепа. Но и 
двата законопроекта вероятно ще се из-
правят пред множество смущения. До-
като демократите са разделени по про-
ектозаконите, много републиканци са 
предпазливи по отношение на полити-
ческите отражения от одържавяването 
на Пуерто Рико. Лидерът на малцинство-

то в Сената Мич Макконъл многократно 
се е обявявал срещу усилията на Демо-
кратическата партия да трансформира 
Пуерто Рико и окръг Колумбия в щати.

Но сенаторът Марко Рубио, републи-
канец от Флорида, който е изправен 

пред избори следващата година в щата, 
където пребивават множество пуерто-
риканци, подкрепи държавността.

„Нашите американски съграждани в 
Пуерто Рико демократично изразиха 
подкрепата си островът да стане щат“, 
коментира Рубио в изявление на 2 март.

„Призовавам колегите от Сената да 
запазят отвореност и да научат повече 
за ползите от държавността, преди да 
заемат твърда позиция в опозиция. Ще 
продължа да изпълнявам ролята си, за 
да постигна един ден 60 гласа, необхо-
дими в Сената за приемане на законо-
проекта“.

Рейна-Перес, анализатор, коментира, 
че въпросът за статута е толкова раз-
двоен и сложен, че докато всички не са 
на една и съща страница, надеждата за 
трайно разрешаване е незабележима.

„Това е случай на предсказана смърт“, 
коментира той по отношение на двата 
законопроекта. „Има много шум, много 
пози, много театър и драма - само за да 
може всичко да умре в процедурата,“ до-
бави още анализаторът.

Ще зашие ли Байдън нова 
звезда на флага на САЩ
XЩе успее ли Пуерто Рико са стане 51-ият щат в Америка
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П
рез изминалата седмица 
световната икономика полу-
чи сериозно предупрежде-
ние за прекалената си зави-
симост от международните 

вериги за доставки.
Когато един кораб заседна в Суецкия 

канал, блокирайки движението и в две-
те посоки, международната търговия се 
сблъска с проблема на задръстването, 
който обаче носи със себе си послед-
ствия на стойност милиарди, пише New 
York Times.

Корабът в беда не беше просто кой да 
е. Ever Given е един от най-големите кон-
тейнеровози в света, който може да пре-

возва 20 000 метални кутии през океана. 
Суецкият канал пък е ключова водна ар-
терия, която свързва фабриките в Азия с 
клиентите в Европа, както и

основен канал за доставки 
на петрол

Станахме свидетели на това как една 
злополука създаде хаос от Лос Андже-
лис през Ротердам до Шанхай. Дали оба-
че това ще доведе до осъзнаване в ко-
рабната индустрия и международната 
търговия?

През уикенда стотици 
хора работиха по ос-
вобождаването на 
заседналия ко-
раб, а успехът на 
сложната ми-
сия беше тяс-
но обвързан 
с приливите, 
отливите и ко-
ординацията 
между десетки 
по-малки кора-
би и наземни ра-
ботници.

Още в петък вечер 
багеристите направи-
ха изкоп около задницата на 
Ever Given и освободиха руля. В събота 
влекачите успяха да накарат 400-метро-
вия кораб да се премести – само с 2 гра-
дуса, но все пак това беше отпразнувано 
като успех.

В нощта на неделя срещу понедел-
ник корабите влекачи работиха в коор-
динация с наземните работници, които 
направиха изкопите. Малко преди зазо-
ряване корабът бавно възвърна плава-
емост.

Армията от оператори на багери, ин-
женери, капитани на влекачи и други 
работници надуха в тъмното клаксони-
те на машините, които управляват. Това 

беше повратна точка в една от

най-големите подобни 
операции

в съвременната история.
По-късно в понеделник корабът беше 

изцяло изправен и след обстойна про-
верка на състоянието му отплава бавно, 
освобождавайки Суецкия канал за над 
370 чакащи кораба от двете страни.

С увеличаването на нуждата от достав-
ки из целия свят, през последните десе-
тилетия са се увеличили и размерите на 
използваните контейнери и корабите, 
които ги возят из целия свят. Заради това 
и експертите в индустрията смятат, че е 
било само въпрос на време да се случи 
подобно бедствие.

Контейнеровозите са станали почти 
два пъти по-големи. 400-метровият кораб 
Ever Given е построен в Япония преди 3 
години. Транспортните компании започ-
ват да използват все по-огромни плава-
телни съдове, за да подобрят скоростта 
на доставките по някои ключови маршру-
ти, сред които е и Суецкият канал. За да 
могат да преминават новите мегакораби, 
подобни плитки и тесни артерии са били 
разширявани неведнъж през годините.

Суецкият канал

е бил блокиран 
неколкократно

през последните 20 години
През октомври 2017 г. корабите вле-

качи успяват да освободят заседналия 
OOCL Japan само за няколко часа. Най-се-
риозното забавяне е през 2004 г., когато 
каналът е затворен за 3 дни от петролния 
танкер Tropic Brilliance.

Всеки ден, в който Суецкият ка-
нал беше блокиран, означа-

ваше забавяне на стоки 
на стойност 9.6 мили-

арда долара според 
анализ на Блумбърг. 

Нарушаването на 
международните 
търговски вериги 
обаче не свършва 
с отплаването на 
Ever Given.

Над 370 кораба, 
сред които контей-

неровози, танкери и 
други превозвачи, ча-

каха да преминат. Очаква 
се опашката да намалее чак 

след няколко дни. Някои кораби 
вече решиха да не чакат и се отправи-
ха по дългия маршрут, който заобикаля 
през Южна Африка.

Пристигането на всички тези кораби 
ще е много по-късно от планираното, 
което ще доведе до дългосрочно обър-
кване на графиците. Забавянето на дос-
тавките ще се усеща още седмици на-
пред.

Един от очакваните ефекти е, че ще се 
увеличат цените на доставките до Евро-
па. Това би могло да се отрази и на оста-
налите звена по веригата през следващи-
те месеци, които са взаимно зависими, 
прогнозира New York Times.

Суецкият канал – предизвестено 
бедствие или предупреждение

XЕдна злополука създаде хаос от Лос Анджелис през Ротердам до Шанхай

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Суецкият канал, който в момен-
та е под управлението на прави-
телството на Египет, вероятно ще 

бъде даден на концесия след инциден-
та с блокирания кораб. Това прогнозира 
доц. Борислав Арнаудов, Катедра „Ико-
номика на транспорта и енергетиката“, 
УНСС, в предаването „В развитие“.

„5-6 млрд. долара са приходите от 
концесионни такси. Въпрос на договор-
ка е каква част от тази сума ще остава в 
правителството на Египет“, изтъкна доц. 
Арнаудов по повод на това дали египет-
ското правителство би позволило отда-
ването на концесия на канала.

Той изтъкна, че инцидентът в Суецкия 

канал увеличава допълнително таксите 
за морски превози и наеми на контей-
нери - тенденция, която се оформяше и 
преди него.

„Транспортните компании имат инте-
рес тези цени да продължат по-дълго 
време, въпросът е какво ще направи па-
зарът, защото има и алтернативни марш-
рути“.

Като примери за алтернативни марш-
рути Арнаудов посочи варианти чрез 
железопътния транспорт. „От източното 
крайбрежие на Китай до Лондон пътуват 
влакове за около 18 дни. Това са 12 хиля-
ди км. Не можем да сравняваме обемите 
обаче“, отбеляза той.

Дават на концесия канала

Последиците за пазара на петрол
Цените на нефта рязко падна-

ха, след като заседналият кораб 
„Евър Гивън“ в Суецкия канал бе 

преместен и отпуши плаването. Така 
цената за барел петрол падна с почти 
2% за броени часове в понеделник от 
64,7 на 63,12 долара.

Анализ показва, че блокирането 
може да струва на глобалната търговия 
между 6 и 10 млрд. долара седмично за-
губи и да намали годишния ръст на об-
мена. Заради ситуацията пък разходите 
за наемане на някои кораби за достав-
ка на товари от и до Азия и Близкия из-

ток са скочили с 47% до $2,2 млн.
Десетки кораби, планирали да пъ-

туват през Суецкия канал, вместо това 
били пренасочвани към нос Добра на-
дежда около Африка, добавяйки 8 дни 
плаване и изразходвайки допълнител-
ни около 500 тона гориво.

Египет ще иска компенсации от соб-
ствениците на кораба и ще държи капи-
тана отговорен за задръстването.

Властите тепърва ще разследват при-
чините за засядането, като не се из-
ключват технически или природни при-
чини.
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„Ето, виж какво правя“ - 
Ивайло ми показва клип, 
на който е надвиснал на 
ръба на скала и снима скок 
на атлет в разпенени води 

долу в пропастта. „Винаги ме е привли-
чало екстремното като начин на живот, 
фотографията дойде после“, казва той. 
Щастлив е, че е успял в някаква степен да 
постигне своята цел - да бъде лицензи-
ран фотограф за България на най-попу-
лярната марка енергийни напитки в све-
та, чиито реклами често са съпроводени 
с умопомрачителни, стряскащи, спиращи 
дъха кадри.

До този успех екстремният фотограф 
Ивайло Дончев стига упорито, стъпка по 
стъпка, убеден, че това е, което иска да 
прави. Няма спомен колко пъти е бил на 
ръба на сериозна контузия или дори на 
нещо повече - недай, Боже! - докато се е 
катерил, летял на парапланер, за да на-
прави своите уникални, запомнящи се 
кадри.

Екстремното му е в кръвта
от малък, дори му е по наследство. Майка 
му Веселка Дончева като малка също се е 
състезавала с картинг, баща му Красимир 
Дончев доста години е катерил планини 
и е част от планинската спасителна служ-
ба в България.

„Лудостта“ в оня екстремен смисъл го 
е вълнувала от малък. Мечтаел е да ста-
не състезател във „Формула 1“. Оттога-
ва мечтите му са били все такива. „Вина-
ги съм постигал това, което искам“, казва 
той. До „Формула 1“ не стига, но се със-
тезава професионално с картинг и през 
2014 г. достига до трето място в генерал-
ното класиране в българския шампионат. 
В един момент прекъсва, тъй като това е 
доста скъп спорт. Продължава обаче със 
следващите предизвикателства.

Завършва математическата гимназия в 
родния си град Сливен. Запалва се по фо-
тографията покрай скейтборда, защото е 
запален скейтър от 15-годишен. Харес-
ва му да документира триковете, които 

прави с приятелите си на най-невероят-
ни места - скокове от стълби и от голяма 
височина. Казва, че във фотографията е 
самоук, но има късмета да срещне човек, 

който да му даде посока в това изкуство.
Ивайло завършва ландшафтна архи-

тектура в София. Работи известно време 
като ландшафтен архитект, но емоции-

те със снимането го дърпат все повече и 
повече. Решава да заложи всичко на кар-
та и да се отдаде изцяло на екстремното 
снимане. Приет е в Кралската академия 
в Холандия по специалността докумен-
тална фотография. След първата година 
си дава сметка, че е взел от курса какво-
то му е нужно, а и му е трудно да запла-
ща скъпото обучение. Взема тежкото ре-
шение да следва собствените си проекти. 
„Поставих си за цел в определен срок да 
бъда там, където искам да съм, и неща-
та се случиха по начина, по който исках 
и планирах, и работих в тази посока без 
спиране“, споделя амбициозният бълга-
рин пред „Труд“.

Той остава още 2 години в Холандия, 
защото следва точно определена цел - 
да стане фотограф на „Ред Бул“ - марката, 
чиито рекламни сесии най-често са свър-
зани с екстремни фотоси. И отново пре-
следва упорито целта си стъпка по стъп-
ка. Започва да ходи по всякакви събития, 
провеждани под егидата на енергийна-
та напитка. Последните 10 години следи 
най-добрите екстремни спортисти в све-
та, и в частност тези, които се снимат за 
марката.

„Лека-полека успях да си постеля осно-
вата така, че да ме забележат и да тръгна 
по избрания от мен път - споделя Иво. - 
През 2019 г. успях да вляза официално в 
радара им извън България.“ Той участва 
в един от конкурсите им и стига до фина-
лите в категория „Creative“. Преди месец 
получава

имейл от един от шефовете
на компанията, че официално влиза в 
системата им от фотографи.

Екстремната фотография е адски рис-
кована не само за спортиста или каска-
дьора, изпълняващ сложни сцени, но и 
за фотографа, който ги снима. „Да, тряб-
ва да имаш афинитет и желание към този 
тип спортове, цялата практика и целия 

Ивайло Дончев – от 
ръба на пропастта
XБългаринът е първият лицензиран за страната ни екстремен 

фотограф на най-популярната енергийна напитка в света

БОРЯНА АНТИМОВА

Снимки: Ивайло Дончев

Скейтърът Владимир Иванов „Гибона“, София. 

http://www.bulstate.com/
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процес. Понякога ситуациите са доста 
екстремни и както атлетите, така и ние, 
които снимаме, трябва да сме спокойни, 
хладнокръвни, концентрирани. Поняко-
га се объркват нещата и трябва много 
бързо да се вземе адекватно решение и 
естествено има много риск...“

„Това, че съм фотограф, е по-скоро 
следствие на нещата, които правя. Екс-
тремното и приключението са моят на-
чин на живот. Трябва да имаш много 
повече развити качества и умения, от-
колкото да снимаш. Снимането е просто 
една част от всичко“, разсъждава Ивайло.

Мечтите му се простират далече от-
въд фотографията. Наумил си е един 
ден да започне да лети с така наречени-
те wingsuit - костюми, или летящи кате-
рици. Все още прохожда в това летене. 
Wingsuit е костюм с големи ципи между 
краката и между ръцете и тялото, които 
създават площ, така че да може, образно 
казано, да се плъзгаш по въздуха и да ле-
тиш свободно като птица. Казва, че това е 
следващата му голяма цел в живота, коя-
то е уверен, че ще реализира. Това е най-
високото ниво в летенето и свободното 
падане.

Разбира се, попадал е в много ситуа-
ции, които са вдигали адреналина му до 
небесата. В началото на миналата годи-
на са в Испания с атлетите Веселин Ов-
чаров и Хорацио Лоренс от Испания. 
„Никога преди това не бях летял на па-
рапланер и не съм си и мислил, че ще 
снимам от въздуха, летящ на парапланер. 
Още като пристигнахме на остров Ел Хи-
еро, събрахме екипировката, атлетите си 
нагласиха крилата, резервни парашути 
и отидохме на първото място, което ста-
ваше този ден за летене. Мислех си, че 
първият полет ще бъде по-скоро опозна-
вателен, да се кача, да видя какво е усе-
щането, да преценя как да се подготвя за 
снимане следващите дни. Предстоеше ни 
едномесечен проект...

Но Весо просто ми каза: „Готов ли си? 
Вземай апаратите, сега ще снимаме“. Той 
на един парапланер, аз на друг, заедно с 
още един помощник.

Летим успоредно с него
той прави трикове. Когато се правят три-
кове, се губи височина. После се използ-
ват въздушните термики, за да се издиг-
нем нагоре. И нещата се случват на около 
1000 метра и нагоре.“ Как се фокусира на 
такава височина и при много висока ско-
рост, само той си знае... Казва, че с вре-
мето се свиква дори да предусещаш кога 
какво ще се случи, да си нагласиш и фо-
куса. Някой път нещата се случват за час-
ти от секундата, времето за реакция е 
по-малко от секунда и може да изпусне 
ценен кадър.

Често ситуациите са като при снима-
нето на каскадите във филмите. Някои 
прекалено рисковани моменти не могат 
да се повтарят, затова се планират много 

добре предварително. Ивайло трябва да 
знае какво точно ще се случи в най-мал-
ки детайли, за да може навреме да реа-
гира с фотоапарата. Работи в тандем с 
каскадьора Илко Илиев, който покрива 
снимките с дрон.

Преди месец се върнали от снимки в 
Южна Африка. Снимат Веселин Овчаров 
с track suit. При този летателен костюм, за 
разлика от wingsuit, ръцете не са свър-
зани с тялото. Тръгват да катерят един 
връх, от който на следващата сутрин 
Весо и още един местен атлет от хората, 
които летят, ще скачат от скала с костю-
мите track suit. Самото изкачване е голя-
мо предизвикателство, отнема им около 
4 часа, като последния час и половина 
се катерят по тъмно, в мъгла. Има много 
змии и бабуни (маймуни), които няма как 
да видят. Често пресичат и места, къде-
то е като джунгла, със супер високи тре-
ви на нивото на гърдите. „Реално долу в 
краката си нямаш идея какво се случва. 
И колкото и смешно да ти звучи, от вре-
ме на време пляскахме с ръце, слушахме 
музика, говорехме си на висок глас, за да 
изплашим змиите, ако има такива около 
нас“, споделя Иво.

Когато стигат върха, там ги чакат па-
латки, шалтета, спални чували и разпъ-
ват лагера. На сутринта 7 човека трябва 
да излетят от върха на планината един по 
един, като Весо и другият атлет излитат с 
костюмите, а останалите - с парапланер. 
„Ние с Илко излетяхме в тандем. Самото 
излитане беше доста неприятно, теренът 
беше доста каменист. Имахме около 6-7 
неуспешни опита да си вдигнем крило-
то. Беше доста емоционално... История-
та преди или след кадъра е не по-малко 
вълнуваща, но рядко достига до аудито-
рията“, разказва фотографът.

Когато

снима, надвесен 
над пропаст

ако не е осигуряването с въже и седалка 
за катерене, Ивайло също би полетял на-
долу. Но той не мисли за това. Просто се 
доверява на колегите си, които го пазят. 

„Винаги при такива рисковани снимки 
съм обезопасен с въжета, с катерачни се-
далки. Ако случайно се отчупи клон или 

камък или се хлъзна, да не падна в про-
пастта. Всичко се планира така детайлно, 
че да се изключат всякакви други стра-
нични фактори, които могат да ме разсе-
ят, за да остана фокусиран върху работа-
та си“, споделя той.

Дали има страх? „Всички хора, които се 
занимават с екстремни спортове, малко 
или много се страхуват. Което е много до-
бре, защото страхът те държи буден, по-
мага ти в много ситуации. Просто тряб-
ва да знаеш как да го използваш в твоя 
полза, защото ако му се отдадеш, се ско-
ваваш, панираш се и всъщност тогава 
може да стане голяма беля. Единствени-
ят начин да преодолееш страха, колкото 
и банално да звучи, е да действаш, а стра-
хът идва от липса на информация или на 
опит. Този принцип се опитвам да прила-
гам за всичко в живота си“, казва фото-
графът, за когото екстремното се е пре-
върнало в начин на живот.

Cli� diving (скачане от скала) - австралийската атлетка Риана Ифланд, Созопол. Кайт сърфистът Никола Абаджиев се забавлява на канала до Лъвов мост в София.

Летене с tracking suit в Кейп Уайнланд, Южна Африка - Веселин Овчаров и Джордж Шунрад.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В 
условията на изолация, кога-
то повечето хора по света са 
изправени пред финансови 
проблеми и оцеляване, 29-го-
дишният Виктор Узунов, който 

от 10 години живее в Лондон, споделя в 
своята първа авторска книга редица ал-
тернативни доходи, с които всеки може 
да получава реални приходи.

Книгата на дигиталния предприе-
мач изследва всяко едно приложение и 
платформа, като самият автор споделя, 
че описаните в книгата апликации са

приложими в САЩ 
и Великобритания

Трудът му е на английски и до две сед-
мици предстои да бъде част от пред-
лаганите четива в онлайн 
платформата за продажби 
Amazon. Заглавието, което 
Виктор е избрал, е „Couch 
to Pouch“ и то веднага ни 
подсказва, че можем да ра-
ботим и печелим пари от 
вкъщи. Неговата книга е 
подходяща и за по-млади-
те, и за възрастните, като 
успява с лесни насоки да 
привлече вниманието на 
читателя към описаните на-
чини за правене на пари.

„По време на пандемия-
та попаднах на десетки, ако не стотици 
публикации и разговори на хора с на-
малял или липсващ доход. Всички бяхме 
затворени вкъщи и малко от нас имаха 

възможността да работят“, обясни пред 
BG VOICE Виктор решението си да напи-
ше книгата.

Младият автор споделя още, че голя-
ма част от информацията в интернет за 
допълнителни доходи онлайн често е 
непълна или измамна.

„Всички сме чували за 
т.нар. пирамиди и са ни 
предлагали да се научим 
„как да изкараме $1000 на 
ден с трейдинг или от крип-
товалути“. За съжаление 
доста от методите, които мо-
гат да донесат такива печал-
би, са или ужасно трудни, 
или изискват знания, кои-
то не се придобиват за ден 
или месец. В ситуация като 
сегашната липсваше инфор-
мация как още днес да из-
караш 5-10-100 долара/па-

унда/лева (валутата според държавата, 
в която живеете) и да се възползваш от 
така бързо развиващата се диванна ико-
номика, както я наричам аз.

Много хора

не съумяха да се 
преквалифицират

Дали от липса на желание или на вре-
ме. Затова и реших, че е крайно време 
да се предложи на пазара едно четиво, 
в което да са описани голяма част от ме-
тодите за допълнителен доход, 90% от 
които са общодостъпни и могат да се 
извършват от вкъщи“, допълва той, като 
подчертава, че вече не е задължително 
да завършиш магистратура или да рабо-
тиш в офис, за да живееш комфортно.

Идеите, които е описал, започват от 
апликации и платформи, които плащат 
щедро за елементарни задачи до сай-
тове, които предоставят огромно коли-
чество проекти с различни комисиони, 
според уменията, които има човек.

„В началото на проучването за книга-
та, тествайки един от тези сайтове, при-
печелих няколкостотин паунда, просто 
отбелязвайки дали снимката на екрана 
ми отговаря на думата, която е написана 
под нея – тест на апликация за учене на 

английски език, по силите на всеки зна-
ещ езика. Но, естествено, има и хиляди 
други предложения. 

Описани са и идеи за преквалифика-
ция, без да е нужно 3 години да учите в 
университет или да платите хиляди за 
на пръв поглед твърде сложни курсове. 
Компании като Google и IBM вече пред-
лагат достъпни професионални специа-
лизации, предназначени за напълно на-
чинаещи в доста сфери на дигиталния 
бизнес“, споделя още авторът на „Couch 
to Pouch“.

Виктор разказва, че написването на 
книгата му е отнела около месец и по-
ловина работа. Но проучването по нея - 
една година.

„Изненадах се колко

лесно е да издадеш книга
в наше време, отново с помощта на ре-
дица дигитални платформи, някои от 
които изреждам в книгата, тъй като съм 
бил и клиент и получаващ работа от там“, 
разказва още той.

Всичко в книгата е тествано от самия 
него. Дигиталният предприемач подчер-
тава, че идеята на книгата е част от идео-
логията му за множество притоци на до-
ход.

Българинът работи върху втора кни-
га, като споделя пред BG VOICE, че в нея 
фокусът е повече към по-сложните и от-
немащи време идеи, които с нужното 
желание и упоритост биха могли да са 
рентабилни бизнеси, а не само допълни-
телен източник на доходи. Някои от лич-
ните бизнес интереси на автора също са 
базирани на описаните във втората кни-
га идеи и отново в нея се пишат само из-
пробвани действия, с ясни примери.

„Смятам, че това е правилният начин 
за споделяне на информация, с теория и 
практика, а не празни приказки“, катего-
ричен е Виктор.

Той разкри пред екипа ни и че в мо-
мента подготвя адаптация на „Couch to 
Pouch“ за България, тъй като условията 
там са малко по-различни и не съвпадат 
с тези във Великобритания и САЩ.

„Couch to pouch“: Българин в Лондон 
с книга за диванната икономика
XВ нея Виктор Узунов споделя идеи за алтернативни доходи онлайн, от които всеки може да печели

АИДА БУРНУЧЯН

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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по-добре и по-лесно в обещанията на 
30-те партии за предстоящите избори.

Следващият проблем пред бай Иван 
е, че повечето програми и предизборни 
дебати и коментари са фокусирани вър-
ху политики (които са средство за по-
стигане на дадена цел), а не върху цели. 
Така например той не се интересува, че 
някоя партия предлага да приеме нов 
или да измени съществуващ закон (по-
литика), а го вълнува гъстото застро-
яване в кварталите, липсата на места 
за паркиране, мръсният въздух, бито-
вата престъпност, загубата на доходи 
и работни места и т.н. Други програми 
пък се фокусират основно върху цели, 
представени в схематичен вид и без яс-
нота как ще се постигнат. Висок ръст на 
икономиката е хубава цел, но политиче-
ският дебат е именно на полето на сред-
ствата за постигането й - дали това ще 
стане чрез по-високи данъци и пове-
че държава в икономиката или по-мал-
ко и по-умни регулации, по-добра биз-
нес среда и повече частни инвестиции? 
Може би най-лошото е, че липсва връз-
ка между целите и предлаганите реше-
ния...

Хубава политическа цел би била през 
2025 г. да е 46-51% и да бъде подплатена 
със съответните политики за постигане-
то й. Разбира се, може да има и други 
цели - например увеличение на част-
ните инвестиции като дял от БВП, ръст 
на заетите чрез връщане на висококва-
лифицирани хора от чужбина, постига-
не на изпреварващ икономически ръст 
- средно еди-колко-си процента през 
следващите четири години, намаляване 
на неравенствата и бедността и т.н. Но 
най-важното - всяка от тези цели тряб-
ва да върви и с обвързаните с тях поли-
тики, защото никой избирател няма да 
се намръщи на партия, която иска ико-
номиката и доходите да растат по-бър-
зо, но може да има различно отношение 
към предложения за по-високи данъци 
и такива за повече инвестиции.

Възможна такава цел, която присъст-
ва в програмите на някои партии, е при-
съединяване към еврозоната, но отно-
во липсват политиките за постигането 
й. Тя е свързана с поддържане на ста-
билни публични финанси (което не из-
глежда като проблем при настоящи-
те макрополитики), ценова стабилност 
(което може да е проблем) и конверген-
цията - достигане на минимално ниво 
БВП на човек от населението (което из-
глежда като проблем). Бързото догонва-
не на развитите европейски икономики 
означава и натрупване на икономиче-
ски дисбаланси, а избягването на по-
следните означава и по-бавно догонва-
не, а оттам - по-късно присъединяване 
към еврозоната. Няма как едновремен-
но да има изпреварващо увеличение на 
доходи - заплати и социални плащания 
- без това да доведе до инфлация, а ве-
роятно и до бюджетно напрежение. Об-
ратно - ако искаме да запазим иконо-
мическия баланс, ръстът на доходите 
следва да е по-умерен. Кой политик би 
спечелил гласове, ако обещае заплати-
те да се увеличават, ама не с много?

КАЛОЯН 
СТАЙКОВ

Бай Иван избира 
нов парламент

 блог

Бай Иван е средностатистически бъл-
гарин, който разбира от всичко, но се 
вълнува от малко неща. През лятото е 
по-загрижен за цените на морето или 
задръстванията до Гърция, отколко-
то от цените на тока и парното, защото 
отоплителният сезон е далече. През де-
кември се вълнува повече от цената на 
шарана и свинското, отколкото от про-
мените в данъчните закони, защото по-
вечето данъци не се плащат, а се удър-
жат и са някак „невидими“ за портфейла 
му. Когато бай Иван избира новите си 
кола, телевизор, телефон и т.н., той се 
превръща в истински изследовател - 
изготвя параметри на изследването, 
сравнява технически (обективни) и пре-
поръки от клиенти (субективни) показа-
тели, чете сравнителни анализи, гледа 
канали в youtube и т.н.

Когато избира кой ще управлява стра-
ната през следващите четири години, 
това се свежда до познатите „всички са 
маскари“, „тези ги видяхме, дай да ви-
дим другите“, „то няма значение, зара-
ди купения вот и автобусите от Турция“ 
или нещо подобно. От друга страна, има 
значително повече ясна и достъпна ин-
формация относно цената и характе-
ристиките на нов телефон, отколкото за 
предизборните програми на партиите 
(някои дори нямат такива).

Първият проблем, с който се сблъск-
ва бай Иван, е, че трябва да изчете сто-
тици страници абстрактен текст, напи-
сан на тежък административен език, 
да ги осмисли и да ги сравни, за да на-
прави информиран избор. На този етап 
вероятно е залят от спомени от кон-
тролни, класни, изпити и т.н., на които 
е трябвало да запамети и възпроизведе 
скучни текстове и да разсъждава вър-
ху тях, и е вероятно да си отвори бира 
и да забрави за цялата ситуация. Пуб-
ликуваните предизборни програми или 
са твърде подробни и нечетими, или са 
твърде схематични и са лишени от цели, 
политики, или и двете.

Сходен проблем се наблюдава и при 
държавните политики - например го-
дишния бюджет - затова още през 2012 
г. в бюджетната процедура беше вклю-
чен т.нар. „бюджет накратко“, още извес-
тен като граждански бюджет, който сми-
ла няколкостотин страници в около 20 
страници с кратки обяснения и картин-
ки. Сравнението не е идеално, но със 
сигурност е нещо, което може да помог-
не на избирателите да се ориентират 

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

„На този свят ни посрещат 
без дрехи, а ни изпращат без 
ум.“

Писателят Любев Дилов-
младши във Facebook

„Всички граждани бяха възмутени от 
ковчезите, бесилките, публични опела, 
както и от черните чаршафи и зловещи 
ритуали, които видяхме в Банкя.“

Лидерът на младежите в ГЕРБ Георг 
Георгиев, след като е подал жалба срещу 

отец Дионисий в Светия синод заради 
акция пред дома на Бойко Борисов

„С вчерашната операция отново се 
обръщам към техните ръководители да 
спрат да шпионстват в България.“

Премиерът Бойко Борисов за разкритата 
шпионска афера и изгонването на руски 

дипломати

„Готов съм да отида 
в затвора, има и по-
страшни неща.“

Актьорът Явор Бахаров, 
заловен да шофира 

под въздействието на 
алкохол и наркотици

„Армията ни стана силна и започнаха да 
събират шпионска информация за нея.“
Така лидерът на ВМРО, кандидат за депутат 

и министър на отбраната в последния 
кабинет Красимир Каракачанов, обясни 
шпионския скандал от последните дни

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

струва поредната картина на ро-
бота София, която бе продадена 
на аукцион. Автентичността й може 
лесно да се докаже, тъй като съдър-
жа дигитален подпис, съхраняван в 
база данни, достъпна от целия свят. 
Друга картина на робота беше про-
дадена за близо 70 млн. долара.

години отпразнува Елтън 
Джон на 25 март, като изда-
де дигитално пет песни от ко-
лекцията „Elton: Jewel Box". 
Във връзка с празника на Елтън 
Джон, ВВС4 излъчи повторения 
от паметни предавания с него от 
архивите си. Колекцията „Elton: 
Jewel Box“ беше пусната в про-
дажба през ноември миналата 
година.

74

$700 000 

12
години от живота си 
прекарва човек средно, 
чувствайки се уморен и 
летаргичен. Това е по три 
часа и половина на ден 
или 100 000 часа през це-
лия живот. Това показват 
данните от проучване във 
Великобритания, обхвана-
ло около 2000 души. Усе-
щането за умора е най-из-
разено сред най-младите 
– на възраст между 18 и 24 
години.

се очаква да събере китара на Ел-
вис Пресли, с която той е свирил през 
1968 г., на търг с вещи и звезди от му-
зиката и киното на Ню Йорк. Сред ве-
щите има и предмети, притежавани от 
Елизабет Тейлър и Боб Дилън. На търга 
ще бъдат предложени и неща, притежа-
вани от Мохамед Али и Майкъл Джексън.

$350 000 
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Я
дките са начинът на приро-
дата да ни покаже, че хуба-
вите неща не е задължително 
да са много големи. Удобни за 
хапване, ядките съдържат по-

лезни за сърцето мазнини, протеини, 
витамини и минерали.

Ядките са висококонцентрирани на-
турални храни. Съдържат голямо коли-
чество витамин Е, който е силен антиок-
сидант, т.е. помага за неутрализирането 
на свободните радикали. По този на-
чин предпазва тъканите от увреждания, 
които често стават причина за ракови и 
сърдечносъдови заболявания. Друг це-
нен компонент в ядките - особено във 
фъстъците - е фолиевата киселина, коя-
то е необходима за клетъчното делене 
и за образуването на червените кръвни 
телца. Повишена нужда от фолиева ки-
селина има при бременност, тъй като е

важна за правилното 
развитие на плода

Най-добрите ядки за сър-
цето и мозъка са орехи-
те. Те съдържат най-
високо количество 
а лфа-лино ленова 
киселина, която на-
малява възпаление-
то и оксидацията на 
артериите, с което 
се подобрява значи-
телно тяхното здра-
ве. Фолиевата кисели-
на в тях е незаменима за 
развитието на мозъка. Фъс-
тъците са полезни и за вегета-
рианците и бременните, които също се 
нуждаят от големи количества фолиева 
киселина. Полезни са за черния дроб и 
стомаха, понижават нивото на холесте-
рола в кръвта.

В орехите е открито вещество, което 
при лабораторни изследвания е проя-
вило способност

да намалява растежа 
на туморите

Като цяло, всички ядки трябва да са 
част от един добре балансиран храни-

телен режим, защо-
то съдържат мастни 
киселини, проте-
ини и фибри, кои-
то укротяват апе-
тита. Все пак с 
най-малко кало-

рии са бадемите, 
кашуто и шам фъс-

тъкът. Избирайте ви-
наги сурови 

ядки, защото 
понякога при 

печенето се използ-
ват мазнини или 
температурата е 
много висока и се 
унищожават по-
лезните вещества.

Н а й - д о б р и т е 
ядки за мъже са 
бразилски орех, 
американски орех 
- пекан. И двата вида 
ядки съдържат много 
селен, който

пази от рак 
на простатата

и други болести. Нуж-
но е да се яде само по 
една ядка на ден, тол-
кова много селен съ-
държа.

За имунната сис-
тема най-добри са 

бадемите. Съ-
държат от-

носител-
но малко 

калории и 
са богати на ви-
тамин Е, който ни 
помага да се бо-
рим с възпалени-
ята в организма. 
Винаги ги пред-

почитайте сурови 
или печени на жар. 

Полезни са за зрение-
то и за мозъка, помагат 

при стомашна язва и при 

астма. Родината на ба-
демите е Западна и 

Средна Азия. В Ки-
тай били известни 

още 1000 г пр.Хр.
Л е ш н и ц и т е 

започнали да ги 
събират още от 
неолита. В древ-
ността вярвали, 

че

предпазват 
от мълнии, 

уроки
черни сили, змии, мишки и т.н. 

Родината на леската е Мала Азия. Днеш-
ните лешници са култивирани и са с по-
тънка черупка и по-мек вкус. Изключи-
телно богати са на витамини от групата 
В и на вит. Е, магнезий, калий и мед, фи-
бри и мазнини: 88% ненаситени маст-
ни киселини. Голямото съдържание на 
омега-3-мастни киселини ги прави не-
заменими в борбата с процеса на старе-
ене на клетките.

Ядките: Кои как 
ни помагат

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

развитие на плода
Най-добрите ядки за сър-

цето и мозъка са орехи-
те. Те съдържат най-
високо количество 

-
ве. Фолиевата кисели-
на в тях е незаменима за 
развитието на мозъка. Фъс-
тъците са полезни и за вегета-

телен режим, защо
то съдържат мастни 
киселини, проте

рии са бадемите, 
кашуто и шам фъс

тъкът. Избирайте ви
наги сурови 

ядки, защото 
понякога при 

-

държат от-
носител-

но малко 
калории и 

са богати на ви

астма. Родината на ба
демите е Западна и 

Средна Азия. В Ки
тай били известни 

още 1000 г пр.Хр.

ността вярвали, 
че

предпазват предпазват 
от мълнии, 

уроки

наги сурови 
ядки, защото 

понякога при 
печенето се използ-

ват мазнини или 

американски орех 
- пекан. И двата вида 
ядки съдържат много 

бадемите. Съ
държат от

носител
но малко 

калории и 
са богати на ви
тамин Е, който ни 

почитайте сурови 
или печени на жар. 

Полезни са за зрение
то и за мозъка, помагат 

при стомашна язва и при 

наги сурови 
ядки, защото 

понякога при 

Някои от тях подпомагат здравето на мозъка и сърцето,  
други са полезни за стомаха

http://lgway.net
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Във Vogue: Мария Бакалова с 
Кейт Уинслет и София Лорен

Докато чака раздаването на 
„Оскарите“, Мария Бакалова 
продължава да очарова света. 
Вече и от кориците на извест-
ни списания. Преди дни тя се 

похвали с първата си първа страница – 
тази на британското издание Glass. „Тол-
кова съм щастлива да споделя първата 
си корица с вас!, написа Мария Бакалова 
в профила си в Instagram.

И списанието представи броя си, пос-
ветен на българката, в официалния си 
профил и написа, че Бакалова, която е 
номинирана за Оскар за поддържаща 
роля в „Борат“ 2, е направила уникален 
пробив.

Съвсем скоро новата звезда на Хо-
ливуд ще изгрее и в специалната фото-
сесия на британския Vogue Hollywood 
Portfolio. Списанието сподели кадри от 
нея преди излизането й в априлския 
брой.

Пред обектива на фотографа Грег Уи-
лямс застават 27 топ звезди на Холи-

вуд. След тоалетите на Dior, Armani и 
Prada, в които вече видяхме талантлива-
та бургазлийка, сега тя позира в рокля 
на Chanel на фона на известния надпис 
Hollywood в LA. Когато от списанието 
я питат какъв съвет би дала на по-мла-
дото си Аз, тя отвръща: „Да бъде по-ди-
во. Аз бях твърде дисциплинирана и 
исках твърде бързо да порасна“. Във 
фотосесията участва и самият Саша Ба-
рън Коен, който избира Мария да иг-
рае дъщерята на Борат в продълже-
нието на едноименния филм, разказва 
momichetata.com.

Всеки от кадрите във фотосесията е 
уникален и предава

невероятното 
присъствие

на холивудските звезди. Сесията на Кейт 
Уинслет например е вдъхновена от по-
следната й роля във филма „Амонит“, а 
пред Vogue актрисата споделя, че ней-
ната киноикона е Джоди Фостър (която 

също е част от фотосесията) за това, че 
винаги остава вярна на себе си. Уинслет 
признава още, че нейното детско увле-
чение е актьорът Гай Пиърс, когото про-
дължава да харесва и до днес.

„Робърт Редфорд. Имах всичките му 
снимки и често го рисувах“, пък при-
знава Джоди Фостър за нейното детско 
увлечение. Любимата холивудска ико-
на на София Лорен пък винаги е била 
Рита Хейуърт. „Нейната красота, нейна-
та пищност, нейната класа и тези кра-
ка... Mamma Mia“, споделя легендарната 
актриса, която миналата година напра-
ви своето завръщане на голям екран. Тя 
споделя, че най-трудното, за да бъдеш 

креативен по време на пандемия, е лип-
сата на връзка с хората. „Да не можеш да 
прегърнеш някого. Как да се свържете 
артистично, ако не може да се свържете 
емоционално“, допълва тя.

Списъкът със знаменитости в бляска-
вата фотосесия на Vogue е допълнен с 
още имена от

актуалните филми
за които всички говорят през този сезон 
– Франсис Макдорманд, Зендея, Кери 
Мълиган, Ванеса Кърби, Аня Тейлър-
Джой, Вайола Дейвис, Киара Браво, Риз 
Ахмед, Доминик Фишбак, Рашида Джо-
унс, Еди Редмейн, Том Холанд, Оливия 
Колман, Приянка Чопра, Аманда Сей-
фрид, Стивън Юн, Хелена Зенгел, Лакийт 
Станфилд, Даниел Калуя, Андра Дей, 
Кингсли Бен Адир и Джеймс Кордън.

Тази година британското модно спи-
сание се вдъхновява от това, че въпреки 
трудната година, която всички прежи-
вяваме и която продължава да бъде не-
сигурна за филмовата индустрия, цере-
мониите на наградите БАФТА и „Оскар“, 
които предстоят, ще ни дадат малко бяг-
ство от реалността. Така, както го прави 
и тяхната фотосесия.

Бургазлийката в специална фото 
сесия с 27 холивудски звезди

Мария Бакалова във фотосесията на Vogue

Бургазлийката на корицата на сп. Glass

Джуди Фостър

Кейт Уинслет София Лорен

Сн.: Vogue, Инстаграм

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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И
сториите за напрегнатата 
работа на служителите на 
Amazon, които често са на 
ръба на изтощението, вече 
са познати в целия свят. Въ-

просът се повдига периодично, а обви-
ненията към технологичния гигант са 
все по-различни.

Преди дни темата отново стана актуал-
на, след като един от служителите, Дейв 
Кларк, направи публично изявление, 
че компанията е „прогресивно работ-
но място“, където хората изкарват поне 
по 15 долара на час и имат добър пакет 
здравни грижи. Това твърдение получи 
отговор от конгресмена републиканец 
Марк Поукан.

Той контрира, че да плащаш 15 долара 
на час, „не те прави „прогресивно работ-
но място“, когато не позволяваш създа-
ване на профсъюзи и караш служители-
те да уринират в бутилки от вода“.

Думите на Поукан са свързани с ре-
портажи от 2018 г., според които работе-
щи в Amazon са били принуждавани да 
пропускат почивките за посещение на 

тоалетната, за да могат да изпълнят на-
ложените им квоти за свършена работа, 
припомня webcafe.

Тук в разговора се включи официални-
ят туитър профил Amazon News с отго-
вор към сенатора.

„Не вярвате наистина в това за урини-
рането в бутилки, нали? Ако това беше 
вярно, никой нямаше да работи за нас. 

Истината е, че имаме над един милион 
невероятни служители по света, които 
се гордеят с това, което правят, имат чу-
десни надници и здравно осигуряване 
от първия ден“, гласи туитът.

И това за пореден път пусна духа от бу-
тилката, така да се каже - под туита по-
требители, твърдящи, че са работили в 
Amazon, споделиха своите неприятни 
спомени по темата, а към хора се присъ-
единиха и журналисти, отразявали по-
добни оплаквания през годините.

„Работих за Amazon 3 месеца (напус-
кам утре) и мога да потвърдя това. Ня-
колко от моите колеги разказаха как са 
развили [инфекции на пикочните пъти-
ща] от стискане толкова често“, пише по-
требител с никнейм lowercase.

Друг разказва как докато е работил за 
компанията, шефовете му са посещавали 
тоалетните, за

да крещят 
на служителите си

да побързат и да ползват санитарните 
помещения колкото се може по-малко.

Изданието Motherboard от своя стра-
на публикува снимки на бутилки, пълни 
с жълта течност, за които твърди, че за-
снети от шофьор на бус за доставки на 
Amazon.

„Притискат ни да изпълним тези марш-
рути, преди да се е стъмнило, а да наме-
риш тоалетна, означава да караш допъл-
нителни 10 минути“, разказва шофьорът.

С връщането това означава забавяне 
до 30 минути. Все пак шофьорите пият 
доста вода и в крайна сметка много от 
тях прибягват до използването на бутил-
ките още докато шофират.

„Мога да ви кажа, че ако шофирам в 
търсене на тоалетна, ще връщам пратки 
всяка вечер, и това евентуално ще озна-
чава, че ще бъда наказван, което ще до-
веде до уволнение“, споделя шофьорът, 
за когото изданието е потвърдило, че ра-
боти в компанията на Джеф Безос.

Служителят обяснява, че обикновено 
се облекчава в задната част на буса, да-
леч от пратките, а след това чисти ръце-
те си с дезинфектант, защото знае „колко 
гнусно е“.

„Всички шофьори го правят“, обясня-
ва негов колега от щата Флорида. Пояс-
нява, че на най-продуктивните достав-
чици им се плаща допълнително, което 
пък кара служителите да търсят начини 

да спестят време.
В субфорум в сайта Reddit редица шо-

фьори са разказвали, че имат същата 
практика, като някои от тях отново пус-
кат снимки като вид доказателство. Сред 
по-смущаващите са такива, в които хора 
твърдят, че са открили бутилки с урина, 
забравени в даден бус или дори в скла-
дове.

Vice пише, че от Amazon трябва да

са наясно с практиките
на доставчиците си. Като аргумент се 
посочва, че през февруари компанията 
е пуснала нови изисквания към служи-
телите, в които се посочва, че шофьори 
ще бъдат уволнявани, ако се облекчават 
публично.

Проблемът обаче не е само с шофьор-
ите. Служители в складовете предпола-
гаемо правят същото нещо, за да изпъл-
нят наложените им квоти.

Още през лятото на 2019 г. профсъюз 
организира протест пред няколко обек-
та на Amazon във Великобритания. Тога-
ва представители на съюза твърдят, че 
над 600 доклада на служители в складо-
вете на Amazon са били предадени на 
здравните власти за предните 4 години.

А в тях има оплаквания пак по съща-
та тема - служители трябва да използ-
ват пластмасови бутилки за телесните 
си нужди. И нещо повече - че „бремен-
ни жени са били принуждавани да стоят 
прави часове наред“.

Сред хората с подобни истории е и 
журналистът Джеймс Блудуърт. През 
2018 г. той издава книга, в която разказ-
ва впечатленията си от 6 месеца работа 
под прикритие на нископлатени пози-
ции във Великобритания. Една от описа-
ните компании е Amazon, а твърденията 
в книгата му водят след себе си споделя-
не онлайн на още истории за неприятни-
те практики.

От The Intercept се включват с още по-
смущаващи истории - за служители, кои-
то дефекират в торби. И

от компанията 
са наясно с това

„Забелязахме нарастване на всякакъв 
вид нехигиенични боклуци, които са ос-
тавени в чанти: използвани маски, ръка-
вици, шишета с урина“, пише мениджър 
логистика към Amazon в свой мейл, пре-
доставен на изданието от служител в Пи-
тсбърг.

В имейла мениджърът посочва, че 
със сканиране на QR кода на чантата 
лесно може да се разбере в кого е била 
последно. И тъй като нарушенията са 
„неприемливи“, занапред ще водят до 
наказания.

Следва да се посочи, че в случая не 
става дума толкова за спуснати запове-
ди за ограничаване на ползването на то-
алетна, колкото до решения, които сами-
те служители взимат за работния си ден. 
Те обаче го правят, защото в противен 
случай - както говори примерът с шо-
фьора на бус - няма да могат да изпъл-
нят възложените им задачи навреме, а 
това ще има негативни последствия.

Тоалетна в бутилка: Историите 
на шофьорите на Аmazon
XБивши служители разказват какво са правили, за да не изостават с доставките

Снимки: Flickr

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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CDL A DRIVER , 
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking for CDL A 
Driver fo LOCAL Trips Every Day Home from Chicago to 
IA,WI, Mi,or IN. 350 miles up to 600 miles a day! Pay is 
$240 up to $350 depends on the Trips miles. For more 
info Call 7739837254 №18497
AMAZON CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, AMAZON CDL A Driver 
Home Every Other Day $600 per trip $1800 Weekly 
(Merrillville) AMAZON CDL A Driver Home Every Other 
Day $600 per trip $1800 Weekly 3 Round Trips per 
Week $1800 Weekly SIGN UP BONUS, REFERAL BONUS, 
HOLIDAYS AND GOOD INSPECTION BONUS Call or text: 
219-230-9539 №18502
SAFETY POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Job brief Truck 
company in Elk Grove Village is looking for a reliable 
Safety person to ensure everyone in the company 
complies with health and safety laws. You will also be 
responsible for establishing policies that will create 
and maintain a safe workplace. 2245771112 №18479
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18481
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18482
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
OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна фир-
ма набира Owner Operators. Предлагаме Hazmat, 
expedited, сухи и reefer товари. Добро и коректно 
заплащане. Моля обадете се на Симона тел:(847)-
261-4912 еxt. 107 8472614912 №18464

Chicago + suburbs
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin,IL търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №18517
ТЪРСЯ ПОМОЩНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся помощник за 
мобилен механик. Приемам и без опит и документи. 
Ако има опит по-високо заплащане. Заплащане по 
договаряне. 7088909600 №18521
MECHANIC , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Zdraveite, serviz za 
kamioni v Elk Grove Village, IL tarsi otgovoren mehanik 
s opit i sobstveni instrumenti. zapla6taneto e do $35 
na 4as spored opita. 7739467497 №18523
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18524
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18525
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Предлагам Localna 
работа.Средно по 300-400 мили на ден,средно по 
два товара на ден,отиване и връщане.Заплаща-
не по $300 на ден, всяка вечер у дома. аз поемам 
occupational застраховката и escrow които компа-
нията спира за шофьор. За повече инф.8477499161 
№18530

OTR, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60102, LOOKING FOR DRIVERS 
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT PAY 30% 
OF LOAD 7738182886 №18531

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

ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся шофьор CDL 
за pick up - delivery. $350 на ден. Тел 8472245462 
8474205350 №18536
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим шофьор със 
CDL за pick up and delivery. Заплащане според оп-
ита. За информация търсете Зорница (224)659-2356. 
№18513
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна рабо-
та . За информация търсете Зорница (224)659-2356. 
№18514
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресторант АвенюБГ 
търси сервитьори full and part time.За повече ин-
формация моля позвънете на 630 885 1266. №18516
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Looking for excellent 
caregiver for NW suburb,$14-$17 per hour 7735927072 
№18490
TARSYA CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL driver s 
pone 6 meseca opit. S HazMAt $0.75 cpm, bez $0.68 
cpm. 2016 Volvo truck, I shift, v otlichno sastoyanie. 
Profesionalno i korektno otnoshenie. Weekly 3200-
3600 miles. Cell 224-659-1690 Evgeni №18491
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, TARSIM CDL DRIVER 
ZA REGIONALNA (MIDWEST IL,WI,MI,OH,IN,KY,IA,MO) 
PICK UP I DELIVERY 5 DAYS A WEEK (SATURDAY 
& SUNDAY HOME) DO 2000 MILI NA SEDMITSA.
ZAPLASHTANE $1500 NA SEDMITSA. 708 953 9035 
VERA №18496

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

МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕ-
ХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-
968-8245 №18518

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С 
CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИНИ 
ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta 
Wholesale Tire is a fast-expanding 
company and we are looking to hire 
responsible, hardworking, reliable, 
self-motivated drivers. You will drive 
brand new Isuzu trucks. Year: 2021 
Requirements: - MUST have clean valid 
driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks 
Year: 2021 - Regular driver’s license/ CDL 
is not required Business hours: - Monday 
– Friday: 8am – 5pm - Saturday: 8am – 
2pm Our warehouse is located in Wood 
Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Заплаща-
нето е за заработена седмица или на 
миля - до $ 2000,00 на седмица за за-
почване , в зависимост от опита. Тър-
сим собственици на камиони. За по-
вече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18485

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat 
se rabotnisi za montirane i demontirane 
na stilaji ,raboti se izvan Chicago 
, transport,hotel ysigureni ,dobro 
zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

PRODUCTION ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Tърсим 
Production Assistant. Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър 
проекти.Изискава се перфектен ан-
глийски и шофьорска книжка.Офиса 
е в Burr Ridge.Обадете се на 630-227-
1111 за повече детайли и назначаване 
на интервю. №18489

OTR DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Наби-
раме CDL drivers за OTR заплащане 
70cpm za Hazmat i 65 cpm za dry load. 
7738182886 №18499

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full 
Time.W-2.Да подпомага дейността на 
мениджър проекти.Изискава се пер-
фектен английски и шофьорска книж-
ка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 
847-630-4050 за повече детайли и на-
значаване на интервю. №18489

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информация 
- тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class 
A- Транспортна компания търси да 
назначи шофьори с минимум 2 годи-
ни опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №18426

РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Строителна фирма 
набира бояджий може без опит. Тел. 773-396-8397. 
№18533

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Транспортана компа-
ния предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! Без чакане за товари! Midwest 
Accounts! Strong 24/7 Dispatch! Предимно леки това-
ри! Direct Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to 
$0.70 / gal. Коректно отношение! 847-665-9273 или 
847-483-8787 №18505

REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60108, Търсим regional 
CDL A шофьор, работа от Понеделник до Петък. 
Кара се 300-400 мили на ден -$1600 на седмица.Пла-
тен отпуск след 8 месеца в компанията. Минимум 
2 години опит. За повече информация:7739481286- 
Георги №18492
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OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 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-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Over The 
Road Driver . Flexible Driving Time. Up to $0.65 CPM 
Very Good Dispech Service! Volvo Ishift Truck. Bonus 
Money Holidays. 2 Drivers need. For more info Call or 
Text 7739837254 №18477
НАЕМАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Наемам шофьор CDL-class-
A. 70 цента на миля или заплата и всеки уикенд 
рестарт в Чикаго. Тел: 347-543-6879 №18484
NOW HIRING:, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Safety assistant, experience 
required, great pay, Shop Mechanic - $30 per hour to 
start 7086554483 №18449
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 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
CLASS C DRIVER, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60191, Търся шофьор за 
box truck 26ft (class c). Заплащане 35% от оборота. 
За предпочитане с опит, но може и без, само трябва 
да можете да карате ръчни скорости. 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, шо-
фиори С клас заплащане 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
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 камиони в 
Schaumburg търси да назначи човек за почиства-
не и поддръжка на сервиза, пълен работен ден. За 
повече информация тел, 630-350-9989 6303509989 
№18474
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, пе-
рмити. Коректно отношение и 24/7 Диспеч. Midwest 
loads, дълги дистанции в 48 щата. Всеки уикенд в 
къщи. Direct Deposit всеки петък. 1099 Tax, Safety 
Bonus, PrePass 5082926787 №18433
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL CLASS A ОТR DRIVER. Mostly 
Midwest, Expedited Loads / Hot Shots! Clean Driving 
Record!Минимум 2 Години опит. 2012 Volvo 13 
speeds Manual DRY VAN 1099 позиция Заплащане 
25% За повече информация на тел: (847) 807-5331 
8478075331 №18434
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор за ре-
гионална работа до 200 мили. Всяка вечер у дома. 
$250 на ден. Тел: 708-831-8432 №18438
18411 ШОФЬОР � КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 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 провер-
ка. Заплащане на 1099 с директен депозит. Изискват 
се 2г. стаж 3128859679 №18403
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
STEADY LINES , 
Цена US$ 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
CDL CLASS A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транспорт-
на компания търси да назначи шофьори с минимум 
1 годинa опит. Автоматик камиони с АPU. Запла-
щане 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-опитните 
с чисто досие водачи. Специално отношение и най-
добро заплащане (до70ц/миля или до 350/ден).За 
диспечер с 20г. опит в транспорта.Каране-по дого-
варяне! 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 транспортна 
компания търси шофьор със CDL. Заплащане спо-
ред 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, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359
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 информация на 
тел.847-749-9161 №18373

АТЛАНТА
CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18483

ФЛОРИДА
CDL A TRUCK DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18480

COAST TO COAST

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни 
и празни мили платени * $50 Допъл-
нителен стоп * $150 Layover * 90% За 
оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic 
* 2020/21 Reefers * OTR Изисквания: * 
HAZMAT and TANKER endorsements * 
CDL Class A * 2 Години опит CALL NOW: 
224-724-1694- Любо №18508

CDL A DRY VAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, С опит и чист рекорд.
Специално отношение.За контрактор/диспечер 20 
год в бизнеса.Старт веднага.Каране,pay и почивка-
по договаряне. 7734128280 №18383

SOMEWHERE ELSE
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 де-
тегледачка. Живея в Mount Prospect. Телефонът ми 
е: 6306706610. №18512
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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines 7739344547 №18529

CONDO SCHAUMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 2 bedrooms 2 full baths 
Living dining мокро помещение Нови прозорци 
patio door.подове laminate, бойлер, A/C, furnace, 
stainlessstill уреди, пералня, сушилня. Walk-in closet, 
bathroom in master bedroom. 1 car attcd garage, пар-
кинг 2 коли пред гаража. Patio c поляна. Близо до 
мола, best schooldstr 2246596601 №18522
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 6007, Rent, 2 Bedroom, 1,5 
Bathroom, Apt. $1300 in EGV ZIP 60007. Walking 
distance to Downtown, Elementary, Middle, High and 
Bulgarian School. Rent Inc.-Parking, Water, Heating, 
Gas. Tenant pay Electricity. Phone: 6308902571 
№18526
MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60193, Самостоятелна 
стая с нова баня + гараж в напълно обзаведен 
2bed/2bath townhouse в Schaumburg. Просторен 
хол на 2 етажа, паркет, централен климатик и парно. 
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна и 
тенис кортове. Близо до Super Target и други мага-
зини. №18510
FOR RENT 1 BED , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, FOR RENT UPDATED 
1 BED IN ARLINGTON HEIGHTS, WALKING DISTANCE 
TO DOWNTOWN. RENT INCLUDES-PARKING, WATER, 
HEATING, COOKING GAS. TENANT PAYS ELECTRICITY. 
FEATURES: SOLID CONCRETE BUILDING, STORAGE, 
ASSIGNED APRKING AND BALCONY. 3124511561 
№18498
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Стая под наем в дву-
стаен апартамент в Шилер парк с тераса, парко 
място, централен климатик и отопление, пералня-
сушилня, фитнес. Подходяща за трак драйвър. Цена 
$450. Тел: 516-808-1379 5168081379 №18478
FOR RENT, 
Цена US$ 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 обзаведена 
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
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+ интер-
нет ,бепплатна пералня със сушилня.Депозит за 
един месец .Без договор ,но за кратък период/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 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 Ломбард.. $550 на 
месец. Тел.312-799-1138 №18370

ИМОТИ 
Купувам

НЮ ЙОРК
КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМЯ, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 0, Купува земеделска земя 
от 600лв/дка до 2800лв/дка в областите Добрич,Варн
а,Силистра,Шумен,Разград,Русе,Търговище,Видин,В
раца,Монтана,Велико Търново,Сливен,Ямбол,Стара 
Загора и др.Тел.0878622109,0893315488 №18532

SOMEWHERE ELSE
ДЕСТИЛАЦИОННИ С-МИ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод , Изработвам малки ин-
телигентни дестилационни системи за алкохол и/
или билки. Две колони, автоматика, инокс, ниски 
цени. Повече инф. на http://distiller.from-bulgaria.eu 
887725353 №18507

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ , 
Цена US$ 20.00, Зипкод 60559, Търся учител по 
български за около 10 часа на седмица. Вечер или 
уикенди. Оставете съобщение или тектс на 847-275-
4194 №18495
ТЪРСЯ ДОБРО МОМИЧЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Търся запознанство с 
жена до 40 години,за сериозна връзка с цел брак.35 
годишен,не пия,не пуша,моля само сериозни моми-
чета mail:white_fang87@yahoo.com №18374

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №18534
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №18535
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 ин-
вестираме и да има добри доходи от вашето вло-
жение. Ползи и видове възможности за инвести-
ция. За повече имформация и въпроси се обадете. 
8474630199 №18399
VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №18380
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете 
вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №18381
ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски курс(no 
trucks,no CDL).най-добри цены и отлични резулта-
ти. бързо и евтино.speak russian and english.теле-
фон:(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

SOMEWHERE ELSE
НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти на 
ниски цени. Ново зареждане на бутони ел стъкла, 
ремонтни комплекти за стъклоподемници, водачи 
и ролки. Копчета и щипки за калници и брони и та-
пицерия. Аксесоари. Онлайн магазин www.aliansbg.
com/automall 879606998 №18425

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500
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 повече инфор-
мация 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
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Т
ова е истинско пътешествие из 
едно уникално красиво късче 
българска земя, което е при-
влякло румънската кралица 
Мария през далечната 1924 г. и 

тя решава да създаде невероятна лятна 
резиденция за нея и кралското й семей-
ство. На помощ за това са извикани ар-
хитекти строители от Италия и Швейца-
рия – мисията им е била да преобразят 
скритата между скалите и морето полян-
ка в лятното мечтание, което е тя сега.

Кралската резиденция е завърше-
на през 1936 г., а кралица Мария умира 
две години по-късно. Като част от дво-
реца, през 1926 г. се изгражда парков 
комплекс. 29 години по-късно Софий-
ски университет „Св. Кл. Охридски“ съз-
дава на това място ботаническа градина 
с площ 65 дка.

Ботаническата градина е най-голяма-
та на Балканския полуостров и втора по 
големина в света.

Впечатлява

с огромно разнообразие 
на видове

с пъстроцветност и създадени с много 
вкус композиции. Тя е дело на швейцар-
ския ботаник Жул Жани, който до рево-
люцията бил градинар на руския импе-
ратор Николай II и се грижел за парка в 

имението Царское село край Петербург.
Тук могат да се видят каучуково и 

книжно дърво и още над 3000 расти-
телни вида. Изискването на Мария било 
сътвореното от човешката ръка да не 
нарушава красотата на местността и за-
това задачата на градинаря била трудна 
– да допълни даденостите на природа-
та, но и да е с визията на европейските 
кралски паркове.

По-късно неговото дело продължава 
акад. Даки Йорданов, който през 1955 г. 
допълва богатия растителен фонд.

В продължение на 50 г. това роман-
тично място,

обвеяно с красиви легенди
се превръща в истинска перла на север-

ното ни Черноморие. По пресичаните от 
бистри ручеи и внушителни водопади 
прохладни алеи могат да се видят втора-
та по рода си в Европа - след Монако, ко-
лекция на едроразмерни кактуси и дру-
ги сукуленти на открито.

Метасеквоята е една от гордостите 
на стопаните. Цялото растително мно-
гообразие е умело съчетано с красиви 
алпинеуми, водни басейни, водопади, 
езерца с водни лилии, романтични мос-
тчета, розариуми и аренариум. Тази кра-
сота сякаш вдъхновява представите ни 
за райската градина и окото не може да 
се насити на невероятната хармония и 
прелест.

Райската градина 
на ЧерномориетоЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

XСъздателят - швейцарският ботаник Жул Жани, до 
революцията бил градинар на руския император Николай II

Алеите и водопадът

Мария Румънска дава име на вся-
ка градина и алея в своя рай-
ски дом. И днес туристите се 

дивят на „Алеята на виното“, „Алеята на 
вековете“, „Висящите тераси“, „Божест-
вената градина“ и Английския двор. 
Хит, разбира се, са най-романтичните 
части на комплекса -"Градината с вод-
ното огледало“, „Мостът на двореца“ и 
„Мостът на въздишките“.

В непосредствена близост до тераси-
те има 25-метров водопад. От Градина-
та на Аллах пък по триструйна чешма в 
дълбок каменен басейн се спуска друг 

по-малък водопад. Чешмата е от 1865 г. 
и е вградена в зидовете на Нимфеума. 
Над ротондата на Храма на водата няма 
покрив. Звездите се отразяват във во-
дната повърхност и изглеждат сякаш са 
паднали от небето и могат да бъдат хва-
нати в шепа.

Параклисът „Успение Богородично“ е 
построен през 1932 г. и се намира в кра-
сива белоцветна градина. Дърворезбо-
ваният трон и иконостасът обаче са из-
работени още през 1721 г. и са купени 
специално за параклиса от остров Ки-
пър.

Алеята на виното 25-метровият водопад

Параклисът „Успение Богородично“

Дворецът в Ботаническата градина

Градината на Аллах
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https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
31 март - 6 април 2021 г.

ОВЕН
Навярно ще узнаете нещо 
ново и полезно. Не са изклю-
чени сериозни разногласия с 
любимия човек. В стабилните 
двойки неочаквано ще започ-

не борба за власт и обичайно сговорчивите от 
вас даже и намерение няма да имат да отстъпят, 
а ще проявят рядък инат. Постарайте се да из-
гладите бързо всички разногласия. Иначе те ще 
се проточат много дълго във времето. Очаква 
ви необикновено привлекателно приключение, 
който ще направи дните ви запомнящи се между 
многото обикновени.

РАК
Във всяка работа, с която ще 
се занимавате през следва-
щите дни, е желателно да про-
явявате прецизност и дис-
циплинираност. Дръжте под 

контрол емоциите си, защото в противен слу-
чай те прекалено силно ще влияят на важните 
делови и професионални решения. Периодът е 
неблагоприятен за делови преговори. При ре-
шаването на финансови въпроси може да имате 
затруднения. При проблеми не се опитвайте да 
се възползвате от протекцията на роднини или 
да вземете под покровителство някого.

ВЕЗНИ
Периодът обещава да бъде 
успешен във всяко отноше-
ние. Необходимостта да ста-
нете по-дисциплинирани и 
сдържани няма да ви се стру-

ва нещо, а и напълно ще се съгласува с някои 
от основните черти на характера ви. Допълни-
телна важност ще придобият въпроси, свърза-
ни с висшето образование, или коригиране на 
мирогледа и поддържане на авторитет сред 
близкото и далечно обкръжение. Лесно ще при-
мирите идеалите си с действителността. Най-
добре ще е да не си правите нови планове.

КОЗИРОГ
Заложете на повече движе-
ние, на срещи и разговори, 
на общуването си с околни-
те. В дома си избягвайте да 
влизате в конфликти. Ако 

дълго време не сте могли да оправите отно-
шенията си с някого, сега това може да стане. 
Моментът не е благоприятен за пътувания или 
контакти с хора в чужбина, както и за водене 
на важни преговори. Не е лошо да се погрижи-
те за здравето си, но не прекалявайте с нато-
варването. Може да спечелите допълнителни 
пари от консултантска дейност.

ТЕЛЕЦ
Не трябва да мислите, че ще 
постигнете лесен успех в на-
чинанията си. Ще се наложи 
да се потрудите и да проявите 
изобретателност, а може би и 

да се решите на рискована крачка. Звездите ще 
бъдат на ваша страна - бъдете уверени. Отноше-
нията, започнали като нищо незначещ флирт, ще 
се развиват стремително и ще стават сериоз-
ни. Ако не сте готови да се обвържете, предел-
но ясно кажете това на всички заинтересувани 
страни, защото иначе няма да можете да избег-
нете обидите.

ЛЪВ
Възможно е недоверие от 
страна на началството. Може 
да почувствате леко нераз-
положение, затова потърсете 
медицинско лице за консул-

тация, а не се самолекувайте. Ако сте затрупа-
ни с проблеми, за които не сте се решавали да 
поговорите със своите близки, периодът е най-
подходящият, в който можете да им разкриете 
душата си. И ще изпитате облекчение. Не се съм-
нявайте , обезателно ще ви разберат, а може и да 
получите някой добър съвет, който много ще ви 
помогне в решенията ви.

СКОРПИОН
В живота ви стават прекале-
но много неща, но това не е 
за учудване, тъй като вие се-
риозно сте се заели с про-
мени. Може ситуацията да 

се развие непредсказуемо, но все пак се пос-
тарайте да преодолеете тези трудности. Всич-
ки промени са стрес, та даже и тези, които са 
път към постигане на по-добро. Може да се на-
ложи да промените старите нагласи и модели 
на поведение, които са останали непроменени 
прекалено дълго време. Запазете спокойствие 
- много скоро всичко ще се нареди.

ВОДОЛЕЙ
Внимавайте да не възник-
нат неразбирателства с при-
ятели, с любимите ви хора и 
с децата. Възможно е да ви 
потрябва значителна сума 

пари, а това може да предизвика разногласия 
в семейството. Помислете още веднъж какви са 
приоритетите ви, от лукса трябва да се откаже-
те. Бъдете милостиви - дайте работа и изява и 
на някой друг. Грижете се за здравето си - до-
бре ще ви се отразят почивка и спа процедури. 
В любовен план е добре да стоите настрана от 
всякакви клюки и интриги.

БЛИЗНАЦИ
Именно вие сте този човек, с 
когото може смело да се спо-
делят тайни. Никога не бихте 
ги споделили с други хора, 
които не са посветени в тази 

тайна. И ако смятате, че не трябва да се говори 
за нея на когото и да било, нищо няма да спо-
менете, колкото и да ви се иска. Когато бъдете 
изправени пред избор, дали да разкажете на 
някого подробности, които сте научили като 
тайна, или да запазите тази тайна, за да не се 
разкрие, ще вземете абсолютно правилно ре-
шение.

ДЕВА
Ако предпочитате оригинал-
ните задачи, които имат твор-
чески характер, събитията 
през този период може да се 
окажат по вкуса ви. Звездите 

намират за необходимо да ви предупредят за 
възможни изненади и проблеми, а и за свър-
заните с тях последствия. Много е вероятно да 
се случи нещо нестандартно с някого от при-
ятелите или близките. Дори и при обичайни-
те събития, не са изключени много бурни емо-
ционални реакции. Адаптацията към новите 
условия може да се окаже трудна.

СТРЕЛЕЦ
Интуицията ви е особено из-
острена, използвайте я по 
предназначение. В семей-
ството ще има разбирател-
ство и там вие ще намерите 

всичко, от което се нуждаете. Отделете пове-
че време да се погрижите за здравето си: след-
вайте полезни навици, спазвайте балансиран 
режим. Ако вече имате постоянен партньор, 
преценете дали си струва да се хвърляте в нова 
любовна авантюра. От неочаквано място може 
да получите пари. Периодът ще е подходящ за 
пътувания и за срещи и разговори.

РИБИ
Ще ви е малко трудно да ба-
лансирате между семей-
ството и желанията си за 
по-свободен живот. Бъдете 
великодушни към онези, кои-

то ви отстъпват, уважават и следват. Грижете се 
добре за здравето си, почивайте си достатъч-
но и проявявайте умереност. Ако не сте могли 
да оправите отношенията си с някого, сега това 
може да се случи. Трудно е да се каже какви въ-
проси ще дискутирате, защото те зависят от ва-
шето лично отношение към парите, от това за 
какво и как ги използвате.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Разбиваме яйцата и захарта.
В киселото мляко добавяме со-

дата и разбъркваме да шупне, 
след което добавяме към яйцата и пак 
разбиваме.

Добавяме постепенно брашното, 
разбиваме и към него добавяме вани-
лията.

След като разбъркаме всичко, доба-
вяме олиото и бъркаме до получаване 
на гладка смес.

Печем кекса на 180 градуса в пред-
варително загрята фурна за около 30-
40 мин.

По избор и вкус добавете половин 

настъргана ябълка и половин банан - 
настърган. 

След като се изпече и поизстине, за-
ливаме с шоколадовата глазура и при-
бираме за 1-2 часа, или колкото е необ-
ходимо, да се стегне в хладилника.

Махнете по-грубите пънчета. На-
режете гъбите.

В голям тиган разтопете мас-
лото на умерен огън. Задушете месото 
и от двете страни, докато се зачервят.

Добавете праза и го задушете 3 мин., 
докато омекне. Добавете виното и бу-
льона. Кипнете ги леко. Покрийте тига-
на и намалете огъня. Оставете да къкри 
10-15 мин.

Извадете свинското бонфиле и го за-
пазете топло. Добавете гъбите в тигана. 
На умерено силен огън сгъстете соса.

Намалете огъня. Добавете сметаната 
и я оставете да ври 1 мин.

Подправете със сол, черен пипер и 
индийско орехче.

Залейте месото със соса и сервирай-
те.

Това ястие върви с гарнитура от ориз 
или картофено пюре. За да е идеално 
вкусно и красиво, може да си приготви-
те и домашни питки.

Да ви е сладко!  

Шоколадов кекс 
от тефтера 
на баба

Свинско с гъби  
и заквасена сметана

»  яйца - 4 бр.
»  захар - 1.5 ч.ч.
»  брашно - 2.5 - 3 ч.ч.
»  кисело мляко - 1 ч.ч.
»  сода - 1 ч.л.
»  олио - 3/4 ч.ч.
»  ванилия - 2 пакета (може 1 бр. 

ванилова захар)
»  ябълки - 1 по избор
»  банани - 1 по избор

За шоколадовата глазура
»  шоколад - 250 г разтопен
»  масло - 50-100 г  

разтопено

Продукти
Продукти

»  300 г печурки
»  25 г масло
»  500 г свинско бонфиле
»  2 малки стръка праз, нарязани 

на тънки ленти
»  50 мл бяло вино
»  50 мл свински бульон
»  300 г заквасена сметана
»  1 ч.л. сол
»  1 ч.л. черен пипер
»  щипка индийско  

орехче

https://www.serdikabg.com
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Деветдесет яйца от застрашена от изчезване 
кожеста костенурка бяха открити на тихоо-
кеанското крайбрежие на Еквадор.

Гнездото е било намерено в резервата „Галера 
Сан Франсиско“ в провинция Есмералдас, на гра-
ницата с Колумбия. От еквадорското министер-
ство на екологията изтъкват, че това е четвъртото 
гнездо на най-голямата водна костенурка в света 
Dermochelys coriacea, открито от началото на пе-
риода за гнездене 2020-2021 г.

Другите гнезда са били намерени в съседната 
провинция Манаби. От тях от началото на януари 
са се излюпили 70 малки. 90-те яйца на този вид, 
който може да достигне 3 м дължина и да тежи 
над един тон, са били открити от рейнджърите на 
резервата.

Американка на 57 г. от щата Ню Хемпшър, за-
губила 13-годишната си дъщеря от тумор в 
мозъка през 2016 г., роди момченце.

Барбара Хигинс също била диагностицирана с 
мозъчен тумор, докато опитвала да забременее и 
била успешно оперирана.

Хигинс и съпругът й Кени Банцхоф от Конкорд 
през последните години си мислели за още едно 
дете и намерили клиника за ин витро в Бостън, с 
чиято помощ да опитат да осъществят желание-
то си.

Хигинс родила здраво момченце с тегло 2,63 
кг, което носи името Джак. Тя е училищен спор-
тен треньор и казва, че не спряла да се упражня-
ва, докато не постъпила да ражда.

Съпругът й, който е на 65 г., има бъбречно забо-
ляване и му е трансплантиран бъбрек.

Откриха яйца от изчезващ 
вид костенурка

След като пребори рак, 
жена на 57 г. роди бебе

Шварценегер ще брани 
Земята при нашествие
Холивудският актьор и бивш гу-

бернатор на Калифорния Ар-
нолд Шварценегер е избран от 

обществеността да ръководи битката 
при евентуално нашествие на извън-
земни. Актьорът заяви, че е готов да 
поеме водещата роля в борбата сре-
щу извънземните, ако те нахлуят на 
Земята.

Шварценегер оглавява списъка с 
20 знаменитости, на които имат най-
голямо доверие в случай на извън-
земно нашествие на Земята.

След звездата от „Терминаторът“ в 
списъка е Уил Смит, който играе в „Де-
нят на независимостта". Дейвид Атън-
бъроу, Брус Уилис и Том Круз също са 
сред знаменитостите, на които бри-
танските телевизионни зрители биха 
поверили борбата срещу извънзем-
ните. Те възлагат доверие и на Хари-
сън Форд, Сигорни Уивър и Джилиан 
Андерсън.

Клошар се скри в дома  
на Джони Деп и се напи

Бионсе се появи с бижу, дело на 
дизайнерското дуо Ливия Сто-
янова и Ясен Самуилов. Певи-

цата носи дълги обици, ръчно ук-
расени с кристали, в рекламната 
кампания на новата си модна колек-
ция ICY PARK.

Аксесоарът е изработен по по-
ръчка на изпълнителката от бълга-
рите, които от години живеят и тво-
рят в Париж.

Ливия и Ясен са познати на мод-
ните фенове в цял свят. Те са работи-
ли за звезди като Лейди Гага, Изабел 
Аджани и Наоми Кембъл.

Наскоро те представиха и рокля, 
вдъхновена от пандемията от ко-
ронавирус. Екстравагантният мо-
дел е направен от кристали, перли и 
спринцовки. Тоалетът се казва „Пре-

роден - Инжектиране на светлина и 
лекота“ и беше показан на Седмица-

та на модата в Париж, която тази го-
дина се проведе онлайн.

Американската кинолегенда 
Джони Деп напоследък няма 
особен късмет. През януари в 

къщата му с взлом проникна крадла, 
която се опита да изнесе скъпоцен-
ности. А сега в дома на Деп се е поя-
вил и клошар.

Клошарят е бил забелязан от съсед 
на Деп. Бездомният мъж плувал в ба-
сейна на човека, когато е бил видян. 
След като бил открит, човекът прес-
кочил оградата и се скрил в имение-
то на Деп. Малко по-късно полиция-
та получила обаждане от охраната на 
актьора.

След пристигането си органите на 
реда открили клошаря, който се за-
творил с банята и отказвал да излезе. 
Полицаите разбили вратата и се ока-
зало, че клошарят е пиян, защото ус-
пял да стигне и до алкохолните запа-
си на актьора.

Бионсе с обици, дело на българи
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След „Мегзит“ херцогът на Съсекс трябва да 
работи и то не къде да е, за да води същия 
начин на живот. 36-годишният принц Хари 

се е заел с няколко проекта. Сред най-новите е, 
че е назначен за главен изпълнителен директор 
на стартиращия бизнес в Силициевата долина 
BetterUp. Стойността на проекта се оценява на 
1,73 млрд. долара.

BetterUp е онлайн приложение, използвано от 
гигантски компании като Hilton, Facebook, Google, 
Snap Inc, NASA, Warner Brothers, Chevron за подо-
бряване на психичното здраве на служителите.

Принц Хари ще се съсредоточи върху про-
дуктовата стратегия и сам ще стане коуч, изнасяй-
ки лекции за преодоляване на лични кризи и под-
държане на спокойствие.

Специалисти от Индия и Русия са разрабо-
тили ядливо фолио за опаковане на храни-
телни продукти - плодове, зеленчуци, месо, 

риба. Разработката им е от изцяло естествени 
съставки и е абсолютно безвредна за човешкото 
тяло и околната среда.

Опаковката освен това е водоразтворима - за 
24 часа се разтваря почти на 90%.

Разработката е базирана на естествен полимер 
от водорасли - натриев алгинат, чиито молекули 
имат филмообразуващи свойства.

Към фолиото могат да се добавят естествени 
антивирусни агенти - съединения на чесън, кур-
кума, джинджифил, които ще удължат срока на 
годност на храната. За производството му не е не-
обходимо специално оборудване, което обясня-
ва ниската му себестойност.

Принц Хари с нова  
сладка работа в САЩ

Направиха ядлива опаковка 
за хранителни продукти

Нападнаха Кайли Дженър 
заради благотворителност

Алесандра Амброзио  
си хвана ново гадже

Кайли Дженър, най-високоплатената 
звезда за 2020 г., попадна в окото на бу-
рята през последните дни. Тя насърчи 

феновете си да дарят средства за лечение-
то на един от гримьорите й, което вместо да 
й донесе позитивни реакции, я превърна в 
най-мразения човек в интернет.

Риалити звездата сподели историята на 
гримьора Самюел Рауда, който е пострадал 
при инцидент и се е наложило да премине 
през тежка операция. Това увеличило сери-
озно медицинските разходи, които били не-
посилни за семейството му. Феновете на Кай-
ли я обвиниха, че е лицемерна и не се грижи 
за служителите си. Те заявиха, че Кайли съв-
сем спокойно може да плати всички меди-
цински разходи и да помогне на семейство-
то, без да се вдига много шум.

Ема Стоун 
тайно роди 
първото си 
дете
32-годишната носителка на „Оскар“ е ро-

дила първото си дете преди няколко 
дни. Засега медиите не знаят дали е мо-

миче или момче. Името на бебето също не е из-
вестно. TMZ, който изглежда се е запознал с акта 
за раждане, твърди, че звезда е родила на 13 март 
в Лос Анджелис.

Бременността на Ема бе разкрита преди някол-
ко месеца от снимки, показващи красивите извив-
ки на бъдещата майка, преди новината да бъде по-
твърдена през януари.

Звездата от филма „La La Land“ и съпругът й са 
много дискретни. Ема се срещна с Дейв Маккари, 
актьор, сценарист и режисьор на токшоуто „The 
Saturday Night Live“, през 2016 г., след като гостува 
в него. Двойката обяви годежа си през 2019 г., пре-
ди да се оженят тайно през 2020 г.

Алесандра Амброзио вече не крие 
новото си гадже - модела Ричард 
Лий. Двамата вече се оставят да бъ-

дат снимани от папараците, докато се рад-
ват на романтични срещи из слънчев Лос 
Анджелис.

Според източници, близки до бразил-
ската красавица, тя излиза с Ричард от 
около шест седмици. Оказва се, че екзо-
тичният хубавец, подобно на Алесандра, 
е доста успешен професионален модел и 
работи за известна агенция за модели.

Доскоро бившият ангел на Victoria's 
Secret имаше връзка с италианския моден 
дизайнер Николо Оди. Двамата бяха заед-
но малко повече от две години, но на Све-
ти Валентин тя пропусна да го спомене в 
поздрава си в Instagram и тогава се появи-
ха слуховете, че двамата са скъсали още в 
началото на 2020 г.
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И
ма места по света, превър-
нати от човека в истински 
зони на смъртта. Там десе-
тилетия наред са извърш-
вани различни тестове и 

експерименти, а днес вредните въз-
действия продължават да се измерват в 
болести.

Едно от тези места се намира в Ав-
стралия. Там между 1952 и 1957 г. бри-
танците взривяват 12 атомни бомби и 
извършват стотици по-малки, силно ра-
диоактивни тестове до 1963 г.

Седем от атомните бомби са взривени 
в специално изграден полигон в пусти-
нята.

Местата, където се провеждали екс-
периментите, са обитавани от абори-
гените, преди те да бъдат изселени на-
силствено от там, но много отказали да 
напуснат.

Ядрените тестове оставят необратими 
последици в отдалечения регион, а ис-
торията разказва, че местните хора, кои-
то някога са живели на тази земя, както 
и хиляди военни служители, са били

използвани като 
„опитни зайчета“

Червеният пустинен пясък около ста-
рия полигон за ядрено оръжие в ав-
стралийската пустош е осеян с малки 
стъклени сфери, разказва и Pro�t.bg. Те 
са направени от пясък, разтопен преди 
60 години при експлозията на огромна 
бомба.

Австралийското правителство започ-
ва опити за почистване и земята е вър-
ната на първоначалните си обитатели 
през 2009 г., но излагането на радиация 
направи невъзможно установяването 
там.

Днес мястото за изпитване на ядрено 

оръжие е отворено за туристи и може да 
се посети, но само за няколко часа. Табе-
ли предупреждават посетителите да не 
остават твърде дълго.

Днес то привлича все повече туристи, 
а те могат да прекарат нощта в колиби 

или кервани в старото село Маралинга, 
някога използвано от военните и изсле-
дователите. Намира се на 37 километра 
от тестовата площадка.

Туристите се возят 
с автобус

до различните места, където са експло-
дирали бомбите. Всяко място за дето-
нация е маркирано с бетонна колона, 
а разтопеният пясък блести на слънце-
то. Коренното население гледа на тези 
туристически обиколки като на плат-

форма, от която да 
разкаже своята ис-
тория за разселва-
нето.

Те се надяват да 
спечелят достатъч-
но пари чрез тури-
зъм, за да могат да 
оцелеят далече от 
домовете си, защо-
то завръщането им 
все още е много ри-
сково.

Много от жители-
те тогава, които са 
били изложени на 

радиация по време на тестовете, са по-
чинали от рак, но посетителите днес не 
трябва да се притесняват за здравето си. 
Местните трябва да бъдат изследвани 
за радиация всяка година, а веднъж го-
дишно учените проверяват дали замър-
сеният материал изтича от големите мо-
гили.

Днес коренното население гледа на 
Маралинга като на място на зло и смърт. 
В радиус от много километри, които са 
били плодородни земи, а после стават 
арена на експлозия, не расте нищо.

XМястото може да се посети, но само за няколко часа

Маралинга – зоната на  
смъртта, отворена за туристи

Сн.: Instagram и Flickr

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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http://lawjtchicago.com/
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http://sttransport.net/

