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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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Този сериал, да го наречем „BG задку-
лисие“, става все по-интересен. И макар 
сега Васил Божков да е в главната роля, 
във вторник се завърна друг персонаж 
от предишните сезони - забегналият в 
Сърбия банкер Цветан Василев. За раз-
лика от предишните пъти, сега му се на-
ложи да отговаря на трудните въпроси 
на Генка Шикерова в предаването „Ал-
тернативата“ на ТВ1. Тя успя да изтръг-
не от него много конкретни отговори за 
това как точно се случват нещата в дър-
жавата - кой как точно управлява и из-
ползва институциите за своя угода.

Много пъти съм писал тук, че данъч-
ни, прокуратура и медии в кръга на 
ДПС депутата Делян Пеевски се ползват 
като наказателна бухалка за непослуш-
ни бизнесмени, политици и журналисти. 
Васил Божков и Цветан Василев бяха 
част от тази „хунта“ (по определението 
на Божков) и през години ползваха за 
свое удобство наказателната армия на 
институциите. Едва когато попаднаха от 
другата страна на бухалката, започнаха 
да се оплакват от нея. И да говорят. Ху-
баво е, че все още има пред кого да го-
ворят. Защото със собствените си опити 
да купуват и запушват устите на медии и 
журналисти, сега трудно намират трибу-
на за своите разкрития.

Не трябва да забравяме миналото на 
тези хора и да ги превръщаме в герои. 
Още по-малко в нови политически лиде-
ри (каквито желания има Божков според 
постовете му във Facebook). Но поставе-
ни в ъгъла и готови да показват есемеси, 
паметни записки, тефтерчета и други до-
кументи и записи, те хвърлят светлина в 
дебрите на задкулисието, което дърпа 
конците в България и не й позволява да 
стане модерна, наистина демократична 
и по-богата държава.

„Схемите за превземане на бизнес, 
включващи цялата армада от репресив-
ни органи - прокуратура, НАП, КПКОН-
ПИ - очевидно не са под контрола на 
Бойко Борисов, а на центъра около Де-
лян Пеевски, и активно са използвани за 
враждебно превземане на бизнес". Това 
заяви бившият собственик на КТБ Цве-
тан Василев пред Генка Шикерова.

Василев коментира национализира-
нето на бизнеса на Васил Божков и пред-
стави своята версия за това кой, кога и 
защо го изнудвал самия него навремето. 
„През Делян Пеевски бях непрекъснато 
принуждаван да купуваме нови и нови 

медии. При идването на Борисов от мен 
бяха поискани определени проценти от 
„Дунарит“, от „Авионанс“ и от други ком-
пании, които бяха прехвърлени безвъз-
мездно, след което бяха откупени от 
мен, след като Борисов падна от власт 
през 2013 година“, заяви Василев и уточ-
ни, че не се е срещал лично с Бойко Бо-
рисов, а с неговия пратеник - Алексан-
дър Сталийски. „За Божков пратеникът 
явно е бил Севда Арнаудова“, коменти-
ра Василев.

Той многократно повтори заявявано-
то и в интервюта по-рано, че държавата 
се управлява от тандем между премие-
ра Бойко Борисов и кръг около депута-
та от ДПС и собственик на медии Делян 
Пеевски, което е и бивш съдружник на 
Василев в редица начинания. Именно от 
развалянето на отношенията помежду 
им тръгна и разпадът на банката.

В сряда пък Васил Божков обеща още 
информация за своя политически про-
ект (който да не се учудите, ако се окаже, 
че ще е с известен телевизионен водещ) 
и пусна есемес с премиера Борисов.

В тях двамата говорят за Мая Маноло-
ва и футболисти на „Левски". В предста-
вените есемеси Божков пише на Бори-
сов: „Мая Манолова идва за подръжка. 
Отказал съм и“ (правописът е запазен). 
Датата е 10 септември в 09.02 ч., като от 
контекста на предишните съобщения 
може да се предположи, че това е през 
2019 г. - преди да започне официалната 
кампания за кметските избори в София. 
„Blagodaria“ e отговорът, който получа-
ва.

„Политическите обвързаности са пая-
жина. Политиците са неспособни, не же-
лаят и не могат да решат проблемите на 
България. Едни и същи лица се възпро-
извеждат и си сменят местата. Като уп-
равление или опозиция. Времето им из-
тече“, написа Божков.

Проблемът на Божков е, че негово-
то време изтече в тази рулетка. Но пък 
това, което има сега да каже, е важно. 
Но ако Василев е прав - прокуратурата 
и другите органи едва ли ще направят 
нещо срещу Пеевски и Борисов, които 
ги контролират. Ние сами трябва да раз-
чистим тази паяжина.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Божков и Василев тъгуват 
по славното си минало.  
Но разкриват задкулисието

https://www.facebook.com/milanabash78


10 - 16 юни 2020 г. 3

https://www.lendlink.us/


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

10 - 16 юни 2020 г.4

П
андемията от коронавирус 
спира за година планове-
те на българското прави-
телство да раздава стиму-
ли на българи от чужбина, 

ако решат да се завърнат и да работят 
за Родината.

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ отлага за 2021 го-
дина кандидатстването по поощрител-
ната мярка. Бюджетът от 10 млн. лева, 
предвиден за целта през тази година, се 
пренасочва за спешни мерки срещу на-
растващата безработица, пише Investor.

В същото време властите в България 
отчитат, че много българи, които живе-
ят и работят в чужбина, са се завърнали 
в страната в последните месеци.

Програмата предвиждаше от април 
висшисти, които са завършили в чужби-
на, но се върнат да работят в България, 
да получават допълнително пари по ев-
ропрограмата.

Очакваше се от 1 април да започне 
да функционира платформата EURES по 
проекта „Национална EURES мрежа“ на 

Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. Платформата дава 
възможност за кандидатстване за

допълнителни 
финансови пакети

на българи, завършили в чужбина, кои-
то се върнат да се реализират профе-
сионално в Родината.

Идеята на управляващите в България 
беше от април всеки, който кандидат-
ства за финансова подкрепа, да може да 
избира между различен вид услуги, а та-
ванът на помощта може да достигне до 
1200 лв. Основното изискване към кан-
дидатите бе да започнат работа в Бълга-
рия, а през последните 6 месеца да са 
живели в друга държава. Мотивът за въ-
веждането на тази мярка бе твърдени-
ето на работодателите, че в България 
липсва квалифицирана работна ръка.

Подкрепата, предвидена от власт-
та, включваше предоставяне на сред-
ства за покриване на наема за период 
до една година, ако кандидатът започ-
не работа в населено място, в което не 

притежава жилище. 
Ако детето на семейството не е при-

ето в ясла или детска градина, програ-
мата предвижда да му бъде осигуре-
на детегледачка, наета през Бюрото по 
труда.

Ако член на семейството не говори 
български език или има нужда от до-
пълнителна квалификация, ще получи 

ваучер за езиков курс или допълнител-
на квалификация.

В случай, че работното място е в град 
със средна работна заплата, която е 
под нивото на средната за страната, в 
рамките на една година кандидатът ще 
може да получава половин минимал-
на работна заплата върху основното си 
възнаграждение.

Програмата, която предвиждаше по 1200 лв. 
помощ, се отлага за догодина

Covid-19 спря бонусите за връщане
на българи от чужбина

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Б
ългария се отказа да отмени 
извънредната епидемиоло-
гична обстановка в страната 
и някои от мерките, въведе-
ни срещу разпространение-

то на новия коронавирус. Всички огра-
ничения трябваше да паднат на 15 юни, 
но заради покачващия се брой нови слу-
чаи властите решиха да удължат дейст-
вието на забраните до края на месеца. 
Във вторник заболелите за 24 часа бяха 
83-има, а в сряда новите случаи за дено-
нощие бяха 79.

„Ако се налага, ще удължим пак“, каза 
премиерът Бойко Борисов и допълни, 
че нищо положително не се е случило и 
нищо не се е променило. „Заболелите се 
увеличават. Увеличават се и излекувани-
те“, каза премиерът. Борисов обясни, че 
основният критерий е болниците да мо-
гат да поемат нуждаещите се.

Здравният министър Кирил Ананиев 
обясни, че ограниченията остават в три 
направления – маските продължават да 
са задължителни в градския транспорт, 
границите за идващи от трети страни ще 
останат затворени, а капацитетът при 
масови мероприятия на закрито ще е 50 

процента.
„Няма нови мерки, които да се прила-

гат. Заповедите ми остават да действат. 
Те са в 3 основни направления. Продъл-
жава да действа временното 

ограничаване на влизането 
на граждани на трети страни 

на територията на страната, с изключе-
ние на няколко балкански страни – Чер-
на гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. 
За останалите страни очакваме общо 
европейско решение“, обяви министър 
Ананиев. Според него ако границите 
са отворят, това ще стане най-рано от 1 
юли.

„Второто направление е свързано с 
противоепидемичните мерки. Те включ-
ват социална дистанция, хигиена на 
ръцете, дезинфекция и носене на мас-
ки. Решихме, че на закрити обществе-
ни места можем да препоръчаме носе-
нето на маски, като се спазва съответна 
дистанция. Единствено задължително 
остава носенето на маски в публичния 
транспорт“, каза още здравният минис-
тър.

Третата мярка е свързана с въвежда-

нето на ограничение на масовите меро-
приятия. Новото е, че на закрити места 
капацитетът ще е 50% или заемане на 
местата през една седалка.

Здравният министър изрази надеж-
да, че няма да се наложи да се въвеждат 
КПП-та и да се връщат по-строгите пра-
вила.

България се отказа да разхлабва 
мерките. Ето кои остават
Властите удължиха до края на месеца извънредната обстановка в страната

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Протест срещу уволнения 
на медсестри в София

Протест срещу уволненията на ме-
дицински специалисти се прове-
де в София. Поводът е освобож-

даването на медицинската сестра Мая 
Илиева от Белодробната болница „Св. 
София“ малко преди да изтече изпита-
телният й срок. Тя беше сред барикади-
ралите се в Партийния дом в началото 
на март. Миналия август бешe уволнена 
дисциплинарно и от частна болница. И тогава, и сега Илиева твърди, че е отстра-
нена заради синдикалната й дейност.

Две деца се удавиха  
след скок в морето

Две деца, на 13 и 17 г., се удавиха в 
морето след скок от моста в Мор-
ската градина. Друго дете е спасе-

но. По обяд в събота две от момчетата, 
на 17 години, скочили от втория етаж 
на моста. Според деца, които били в 
близост, скокът бил заради облог от 20 
лева. И двете момчета не можели да плу-
ват. Едното от тях било спасено от свои 

връстници спортисти. Те обаче не успели да спасят второто момче. От водата 
междувременно изплувало и тялото на 13-годишно момче от дом за деца, което 
по-рано се хвърлило да плува.

В. Симеонов: Хазартните 
зали само по курортите
Партията на Валери Симеонов 

НФСБ внесе проект за закон, кой-
то предвижда зали за хазартни 

игри да има само в националните курор-
ти и петзвездните хотели. „Конкретни-
те текстове ограничават възможността 
за съществуването на такива зали за ха-
зартни игри масово в България“, каза по-
литикът. Според него това е начинът да се ограничи хазартната зависимост. Соб-
ствениците на казина обаче веднага отвърнаха и обвиниха Симеонов в лобизъм 
в полза на големите хотели в курортите.

Нинова с подписки срещу 
Борисов в цялата страна

В БСП планират стартиране на под-
писка във всеки град и населено 
място за оставка на правителство-

то. Това съобщи соцлидерката Корнелия 
Нинова, която обясни, че крайното ре-
шение за това ще е на Националния съ-
вет на партията. Социалистите ще пред-
ложат и създаване на анкетна комисия 
в парламента, която да провери изнесе-

ните от Васил Божков твърдения в постовете му във Фейсбук и да извика на из-
слушване замесените лица от Борисов през министри, чиновници до пиари.

Дъщеря уби майка си  
в Бургас
77-годишна жена е убита в 

бургаския комплекс „Бра-
тя Миладинови“, съобщи-

ха от полицията. Бургазлийката, коя-
то била трудноподвижна, живеела 
заедно със съпруга си и дъщеря си. 
На място бил извършен веднага ща-
телен оглед от служители на „Крими-
нална полиция“. По първоначални 
данни, жената е убита от 52-годишна-
та си дъщеря. При пристигането на полицията тя е била в неадекватно психично 
състояние, поради което е настанена за лечение в Центъра за психично здраве.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
иарката на премиера Бойко 
Борисов, Севделина Арнау-
дова, живее със семейство-
то си в къща, която струва 
1 056 148 лв. Двуетажният 

имот е разположена на 271 кв. м площ 
върху терен от 1128 кв. м в софийския 
квартал „Бистрица“.

Това става ясно от разкритие за со-
лидни имотни сделки на дългогодиш-
ния пиар на премиера, направено пре-
ди дни от сайта „Биволъ“.

Семейството на Арнаудова е купило 
луксозната къща през лятото на мина-
лата година, в разгара на имотния скан-
дал „Апартаментгейт“, довел до оставка-
та на ключови фигури в управлението. 
Според пиарката обаче в нейния слу-
чай няма нищо скандално, защото тя е 
изтеглила 500 000 евро ипотечен кре-
дит от Банка ДСК и сделката е на пазар-
ни цени. Преди това пък семейството на 
Арнаудова е изплатило друг ипотечен 
заем за 150 000 евро за имот от 198 ква-
драта в София.

Вниманието към пиарката на Минис-
терски съвет се изостри през послед-
ните дни, след като укриващият се в Ду-
бай хазартен бос Васил Божков попита 
премиера Бойко Борисов от профила 
си във Facebook защо е пращал Севда 
всеки месец в офиса му на „Москов-
ска“ в София. Божков обвърза въпро-
са си с твърдението, че през последни-
те години е предал 60 млн. лв. подкупи 
на Борисов. Вместо от премиера обаче 
Божков, представящ се като Али Баба, 
получи отговор от Арнаудова, която на-
писа, че е Шехерезада, и го обвини, че 
не е мъжко да напада жена, особено ко-
гато иска да атакува друг.

Покрай разкритията за имотите на 
Арнаудова възниква въпросът може ли 
младо тричленно семейство с годишни 
доходи малко над 130 000 лева преди 
данъчно облагане да обслужва два ипо-
течни кредита за над 1,2 милиона лева 
и да изплати единия за 57 месеца, като 
в същото време се издържа и дори ус-

пява да спести близо 40 000 лева, пита 
„Дойче веле“.

Какво ще кажат 
КПКОНПИ и НАП

Севделина Арнаудова представи 
пред медиите имотните си декларации 
и обясни, че за покриване на част от 
ипотечните заеми са помогнали нейни-
те родители и тези на съпруга й. По-ва-
жно обаче е отговор да даде Комисията 
за противодействие на корупцията и от-
немане на незаконно придобитото иму-
щество (КПКОНПИ). Освен че съхраня-
ва декларациите на лицата на публични 
длъжности, е редно и да ги проверява 
за несъответствия - макар да „проспа“ 
апартаменти на цени под данъчната им 
оценка, известни от „Апартаментгейт“. В 
КПКОНПИ са и декларациите на съпру-
га на Арнаудова - Делян Димитров, кой-
то също се труди за държавата. Карие-
рата му в последните десетина години 
е все по бордове и управителни съвети 

- „Индустриална зона - Видин“, държав-
но предприятие „Съобщително строи-
телство и възстановяване“, Национална 
компания „Индустриални зони“.

По традиция от няколко правител-
ства бордовете на държавните фирми 
са хранилки за партийни кадри с неясна 
експертиза и доверени лица. През януа-
ри 2015 г. Димитров прескача в управи-
телния съвет на „Булгартрансгаз“, една 
от най-богатите държавни фирми, която 
управлява националната газопреносна 
система и строителството на газопрово-
да „Балкански поток“. (Няколко месеца 
по-късно Димитров и Арнаудова сключ-
ват брак, а кум е премиерът Борисов.)

НАП също може да провери въпро-
са, защото младото семейство погася-
ва ипотечен кредит от 150 000 евро за 
голям апартамент за по-малко от 5 го-
дини, и тегли нов, още по-голям, от 500 
000 евро за вилата си, която струва 1 
056 148 лева.

Апартаментът от 198 кв. м и гараж 

от 19 кв. м е купен през 2015 г., а в де-
кларацията си през 2017 г. Арнаудова е 
вписала остатък от ипотечния кредит - 
91 030 евро. Т.е. за две години са пога-
сени близо 40% от него, а има и остатък 
от потребителски кредит в размер на 
5476 евро. (При сравнение на нейната и 
на съпруга й декларации има известно 
разминаване - в нейната от 2017 г. жи-
лището е за 300 000 лева, в неговата от 
2018 - за 352 000 лева.)

В декларацията си от 2017 г. пиарка-
та на премиера е вписала и дарение от 
40 000 евро - вероятно парите от май-
ка й, за които обяснява, че помогнали 
за предсрочното изплащане на апарта-
мента само за 57 месеца. Последните 
две декларации - за 2018 г. и за 2019 г. - 
на пресаташето на премиера не са пуб-
лични, тъй като законът й дава това пра-
во.

Как се поддържат два големи имота, 
откъде са средствата за това и за об-
служване на задълженията, за издръж-
ка на тричленното семейство и трите 
автомобила? В декларацията си от май 
2019 г. Делян Димитров е описал свои-
те и на съпругата си годишни доходи 
преди облагане с данъци. Те са на обща 
стойност 132 574 лева, т.е. малко над 11 
хиляди лева месечно.

Кредити за избрани
Всеки, който е теглил ипотечен заем, 

със сигурност се пита как банката е от-
пуснала толкова огромен кредит на 
физически лица на публични длъжнос-
ти, обезпечен само с ипотека? За доста 
по-малки суми от обикновените граж-
дани се изисква и друг залог - депозит 
или държавни ценни книжа (ДЦК). А де-
кларираните от съпруга на Арнаудова 
спестявания в банки са 48 596 лева на 
негово име и 3310 лв. - на нейно, съ-
гласно декларацията му от май 2019. 
В добавка и две кредитни карти - не-
говата с лимит от 20 000 лева, а нейна-
та за 5 хиляди. Известно е, че хората на 
държавна служба с безсрочен договор 
са любими клиенти на банките, които 
имат и преференциални лихви за тях. 
Но изглежда за някои от тях има и до-
пълнителни бонуси, пише още „Дойче 
веле“.

Шехерезада с къща за 1 млн. лв. - 
новият скандал във властта
Пиарката на премиера Севделина Арнаудова изплаща ипотечни 

кредити за стотици хиляди с дарения от родителите

Севделина Арнаудова

Имотът в „Бистрица“ 

Снимкa: „Биволъ“

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Х
азартният бос Васил Божков, 
срещу когото има повдигна-
ти 18 обвинения, обяви от Ду-
бай, където се укрива, че пла-
нира да влезе в политиката. 

Целта му е да отнеме властта на партия-
та на Бойко Борисов. Това стана ясно от 
интервю на Божков за международната 
бизнес агенция „Блумбърг“.

„Имаме нужда от нов политически 
проект. Властта трябва да бъде отнета от 
Борисов“, казва той в телефонно интер-
вю за медията.

Заявката пред агенцията хазартни-
ят бос прави ден след като публикува в 
профила си във Фейсбук анкета само с 
един въпрос: „Ще ме подкрепите ли за 
нов политически проект?". До 17 часа на 
9 юни са гласували над 60 000 души, като 
над 64% са отговорили с „Да“.

„Шансовете за успех не изглеждат го-
леми за човек, който е на мушката на 
властите в най-бедната и най-корумпи-
раната страна. Въпреки всичко, заяве-
ната готовност за битка идва в неудобен 
момент за премиера (Бойко Борисов), 
който се бори с последиците от корона-
вируса и чийто трети мандат е изпълнен 
с корупционни скандали и разследва-
ния на министри и партийни ръководи-
тели“, коментира в материала кореспон-
дентът на „Блумбърг“ Слав Оков.

В материала си той припомня, че

премиерът и Божков 
са се срещали

много пъти и цитира главния прокурор 
Иван Гешев, който описва хазартния бос 
като „най-богатия и най-опасния бълга-
рин“.

Пред „Блумбърг“ Божков отрича всич-
ки обвинения, наричайки ги „безсмис-
лици“, и твърди, че дейностите му са 
били винаги законни. „Божков казва, че 
правителството е това, което е действа-
ло нелегално“, пише кореспондентът.

Сред 18-те повдигнати задочно обви-
нения на бизнесмена са укриване на ха-

зартни такси, изнасилване и 
поръчителство на убийства.

През изминалата седмица 
хазартният бос първо пуб-
ликува комикс с твърдения 
за това как управляващите 
са го изнудвали за 20% от пе-
чалбата на лотарийните му 
игри чрез промени в Зако-
на за хазарта от 2014 г. досе-
га. Ден по-късно той обвини 
директно премиера Бойко 
Борисов и финансовия ми-
нистър Владислав Горанов 
в рекет и публикува копия от 
документи за извлечения от не- г о в а 
сметка.

По тези материали гражданското дви-

жение „БОЕЦ – България обединена с 
една цел“ подаде сигнал до прокура-
турата срещу Борисов и Горанов, а ден 

по-късно от Специализира-
ната прокуратура обявиха, че 
е образувана проверка, при-
помня „Свободна Европа“.

Междувременно стана 
ясно, че самият Божков е из-
пратил сигнал на главния 
прокурор Иван Гешев, в кой-
то твърди, че е бил притискан 
да прехвърли 51% от компа-
нията „Национална лотария“ 
на посочен от управляващи-
те инвеститор.

В петък премиерът Бори-
сов отхвърли всички твърде-

ния на Божков и се закле, че не е взел 
„една стотинка, един лев, едно евро“ от 
хазартния бос.

Божков обяви пред Блумбърг,  
че планира влизане в политиката
„Властта трябва да бъде отнета от Борисов“, каза хазартният бос

сов отхвърли всички твърде

„Ако Борисов може да е премиер, 
защо аз не бих могъл?". Така бившият 
собственик на фалиралата КТБ комен-
тира въпроса имал ли е амбиции за 
премиерския пост по времето, когато 
банката му беше четвъртата по големи-
на в страната.

Василев, който пребивава в Сърбия, 
докато в България върви съдебен про-
цес срещу него, даде интервю за пре-
даването „Алтернативата“ на ТВ1 днес, 
в което потвърди казаното от бившия 
собственик на хазартни компании Ва-
сил Божков за рекет от страна на дър-
жавни институции.

„Чрез държавни институции се реке-
тира“, потвърди и Василев, който от 7 
г. е в Сърбия и все още очаква екстра-
диция. В неговия случай, по думите му, 
са му искани дялове от различни дру-
жества: Запитан как става това, отгово-
ри: „Борисов използва пратеници - към 
мен беше Александър Сталийски, към 
Божков очевидно е била Севда Арнау-
дова, към Богомил Манчев беше Роско 
Котарака". „Казват „Ние ще помагаме 
тук, а ти...“ Те държат държавата, от дър-
жавната администрация зависи в голя-
ма степен и бизнесът“, добави той.

Василев отново повтори тезата си, 

че държавата се управлява от тандема 
между премиера Бойко Борисов и кръг 
около депутата от ДПС и собственик на 
медии Делян Пеевски.

„Схемите за превземане на бизнес, 
включващи цялата армада репресив-
ни органи - прокуратура, НАП, КПКОН-
ПИ - очевидно не са под контрола на 
Борисов, а на центъра около Пеевски, 
и активно са използвани за враждебно 
превземане на бизнес“, каза той. Васи-
лев обвърза фалита на КТБ с отказа си 
да „даде“ 30% от „Петрол“, 10% от „Ви-
ваком“ и по 50% от „Дунарит“ и „Авио-
намс“.

Цветан Василев: Пеевски, а не 
Борисов управлява България
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И Швейцария разследва българка, 
обвинена за корупция в САЩ
П

рокуратурата в Швейцария 
започва свое разследване на 
корупционната схема със за-
еми за 2 млрд. долара за дър-
жавни компании, довела до 

фалита на Мозамбик. Това съобщи Рой-
терс, като се позова на кабинета на швей-
царския главен прокурор.

В скандала има и българско участие. 
Бившата служителка на швейцарската 
банка „Креди Сюис“ - Детелина Събева, се 
призна за виновна по обвинение за пра-
не на пари. Миналата година американ-
ската прокуратура повдигна обвинения 
на нея и още двама банкери заради учас-
тие в схемата. Не беше известно обаче 
европейски съдебни власти да работят 
по случая с изключение на тези в Лондон.

В съобщението на прокуратурата от 
Швейцария се казва, че наказателното 
производство е започнало през февру-
ари 2020 г. по подозрение за пране на 
пари. Засега обаче то се води срещу „не-
известни извършители". Работата на про-
куратурата започнала след сигнали за 
подозрителна активност от службата за 
пране на пари на страната. През 2018 г. 
било получено и искане за правна помощ 
от Мозамбик.

Швейцарската

„Креди сюис“ бе една 
от банките

помогнали Мозамбик да получи заеми с 
държавни гаранции между 2013 и 2016 
г. за отбраната си, търговския си флот и 
рибарството си. Впоследствие изчезнаха 
стотици милиони долари, а според обви-
нението в САЩ Събева, бивш министър 
в Мозамбик и ливанец от фирма в Абу 
Даби са отклонили поне 200 млн. долара 
за подкупи и лично облагодетелстване, 
припомня „Дневник“.

През 2016 г. южноафриканската дър-
жава - една от най-задлъжнелите стра-
ни в света - призна, че е гарантирала за-
еми. Това накара чуждестранни донори 
да прекратят подкрепата си за Мозам-
бик. В резултат, както и заради скандала с 
измамите, националната валута се срина 
и страната изпадна в неплатежоспособ-
ност, като спря да обслужва държавния 
си дълг.

Разследвания и съдебни дела на три 

континента (във Великобритания, САЩ 
и Южна Африка) заради случая в момен-
та има срещу самата „Креди сюис“, срещу 

трима бивши банкери, двама посредни-
ци и трима представители на мозамбик-
ските власти.

Детелина Събева вече се призна за виновна за 
отклоняването на милиони, довело до фалит на Мозамбик

Веднага след избухването на 
скандала миналата година ста-
на ясно, че Детелина Събева е 

изтрила абсолютно цялата инфор-
мация за себе си в интернет. Според 
специалисти прекалената дискрет-
ност не е случайна и най-вероятно 
тя е ползвала специални услуги, за 
да запази възможно по-голяма ано-
нимност. И действително, въпреки 
сравнително високия пост, който е 
заемала – вицепрезидент на отдел в 
международната финансова институ-
ция, за Събева и нейното семейство е 
трудно да се открият подробности от 
публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи 
е в Имотния регистър, откъдето ста-
ва ясно, че през 2008 г. бъдещата бан-
керка се е сдобила с апетитен имот в 
София.

Така още преди 10 години, когато 
е едва 29-годишна, заедно с чужде-
нец тя е станала собственик на апар-
тамент от 236 кв. м на „Симеоновско 
шосе“. Цената на имота е доста соле-
на – 134 хил. евро. По данни от Аген-
цията по вписванията за скъпата по-
купка поне част от сумата е била 
събрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, 
крупната сума е била изплатена през 
лятото на 2018 г. и ипотеката е зали-
чена.

Нейният съсобственик и вероя-
тен съпруг – французинът Лоран Жак 
Келен, работи в Credit Suisse, ако се 
вярва на информацията от профи-
ла му във Facebook. А българката е 
била в същата кредитна институция, 
но само до 2013 г., когато внезапно 
напуска и заличава всякакви следи 
както за дейността си в нея, така и за 
другите си публични изяви.

Другите обвиняеми, освен Събева, са Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис, и Андрю Пиърс, шеф 
на българката в банката.

Снимкa: Архив

Коя е Детелина Събева

https://taniasells.com/
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Б
анда с 6-има българи прило-
жи методите на известния ко-
лумбийски наркобарон Па-
бло Ескобар и прехвърли 
стотици тонове дрога през 

българо-турската граница със самолет 
„Честна 210“. Сънародниците ни вече 
са в турски затвор, а според полицията 
в Турция те са част от голяма междуна-
родна група.

Част от нея бе разбита през януари 
при специализирана полицейска опе-
рация срещу международна органи-
зация за въоръжени престъпления и 
трафик на наркотици. Тогава турската 
полиция съобщи, че

наркопласьори 
прехвърлят дрога

през българо-турската граница с делта-
планери. Екипи на турската жандарме-
рия иззеха 352 кг и 150 грама наркотици 
в 6 чанти, на километри от българската 
граница. Сега стават ясни повече под-
робности за наркопласьорите.

Местен овчар забелязал чантите с 
дрога близо до село Долхан, община 
Къкларели. Той е разказал пред поли-
цейски инспектори, че е видял черна 
кола с българска регистрация близо до 
чантите, но пътуващите в автомобила го 

забелязали и се отдалечили.
6-ма от задържаните бяха откарани в 

затвора, като преди това ги тестваха за 
COVID-19, пишат турските медиите, ци-
тирани от „24rodopi“.

Сред задържаните е и жена, но съдът 

я освободи заради здравословни про-
блеми. Незаконно оръжие и боепри-
паси, кокаин и 5000 долара са открили 
при обиските, като сред конфискувани-
те вещи има и дебитни карти от българ-
ски банки и български sim карти.

По примера на Ескобар: Българи 
прехвърлят дрога с „Чесна“

Бандата доставила стотици килограми в 
Турция, 6-има от членовете й вече са в затвора

Властите в Кипър издирват бълга-
рин, пребил жестоко жена си в град 
Пафос. Видео от инцидента бе пуб-
ликувано в социалните мрежи, които 
загряха от възмущение срещу дейст-
вията на сънародника ни.

Сигналът за побоя в полицията по-
дали съседи на семейството. Извър-
шителят се издирва, издадена е и за-
повед за ареста му.

Вестник „Филелефтерос“ пише, че 
става дума за двойка българи, които 
живеят в апартамента, показан на ви-
деото. Жената е на 28 г. След побоя тя 
е в тежко състояние, с наранявания, 
и е настанена за лечение в болница.

Агресията във видеото се насочва 
към нея, а после и към кучето, което 
се опитва да защити жената от насил-
ника.

Видеото вече обиколи освен ки-
пърските и гръцките медии.

Кипър настръхна 
срещу българин, 
пребил жена си

 Снимка: „24rodopi“

http://www.silvicominc.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Хиляди се простиха с 
Джордж Флойд в Хюстън

Хиляди опечалени се стекоха в по-
неделник в църква в Хюстън - род-
ният град на Джордж Флойд, за да 

се простят с него. Смъртта му след по-
лицейски арест преди две седмици про-
дължава да поражда протести в САЩ и 
по света срещу расови несправедли-
вости. Опечалени, дошли от различни 
щати, чакаха с часове в горещината, за да видят тялото на покойния мъж. То бе 
положено в отворен златист ковчег. Сред чакащите имаше и припаднали, а пове-
чето от хората на опашката пееха.

Полицейска шефка се оттегли, 
за да я смени чернокож

Джейми Реш – началничка на по-
лицията в град Портланд, в щата 
Орегон, обяви вчера, че подава ос-

тавка от поста и поиска лейтенант Чък 
Ловъл, който е афроамериканец, да я за-
мени. „Вслушах се в общността и вие ка-
захте, че искате от нас да се променим“, 
написа Реш в Туитър. „Това започва с до-

верие. Тази промяна в ръководството идва от сърцето ми“, посочи Реш. Нейното 
съобщение идва на фона на растящи критики за начина, по който Реш се е справя 
досега с протестите и безредиците.

Ню Йорк се връща към 
нормалния начин на живот
Ню Йорк постепенно започва да се 

връща към нормализиране на си-
туацията, след като се бе превър-

нал в епицентър на разпространението 
на коронавируса в САЩ. Възобновява-
нето на обичайния ритъм на града е по-
вратен момент в започналата преди три 
месеца криза и е проверка на живот и 
смърт за дисциплината на нюйоркчани. 
След като разпространението на вируса е под контрол – поне засега, магазини-
те, които по-рано бяха определени като второстепенни, получиха разрешение 
да отворят отново, но само отвън.

САЩ искат да разпитат 
принц Андрю заради Епстийн

Скандалът около връзката на принц 
Андрю с милиардера Джефри Еп-
стийн, който беше арестуван за 

сексуални престъпления и трафик на 
момичета и който се самоуби в затвора, 
навлезе в нова фаза. През януари ФБР 
поиска да разпита британския принц 
дали е бил на партитата на Епстийн, кои-
то няколко жени описват като места за 

оргии и сексуални услуги. Андрю беше обвинен от американка, която твърди, че 
на 17-годишна възраст е била принудена да прави секс с него. Принцът отрича 
всички обвинения.

US военен самолет 
катастрофира в Ирак
Военнотранспортен самолет С-130 

на ВВС на САЩ катастрофира при 
кацане във военната база Ет Таджи 

в Ирак в понеделник. За това съобщи те-
левизионният канал „Скай нюз Арабия“, 
като се позова на източници от иракски-
те служби за сигурност. Не се съобщава 
колко души е имало на борда на само-
лета и какъв е бил товарът му. Самоле-
тът се е разбил в бетонна стена в базата, разположена северно от столицата, но 
жертви няма, съобщиха от водената от САЩ военна коалиция.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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К
метът на Чикаго Лори Лайт-
фут отмени комендантския 
час, който наложи, след като 
протестите, предизвикани 
от смъртта на чернокожия 

Джордж Флойд при полицейски арест, 
прераснаха в насилие и вандалски про-
яви.

Лайтфут нареди комендантски час на 
30 май и затвори достъпа до централ-
ната част на Чикаго за всички, освен за 
работещите в критично важни сфери. 
Мостовете в центъра бяха вдигнати, из-
ходите към града бяха блокирани, а ме-
трото бе спряно.

Няколкостотин служещи в Национал-
ната гвардия на щата Илинойс бяха по-
викани в Чикаго,

за да наложат 
ограниченията

След като демонстрациите през по-
следните няколко дни преминаха в 
общи линии мирно, кметицата вдигна 
комендантския час и разреши да бъде 
възстановена работата на метрото и на 
автобусите в центъра на Чикаго.

Междувременно Лайтфут настоя да се 
издири и полицай, който бил заснет да 
показва среден пръст на протестиращи-
те, както и униформени, които криели 
значките си. Тя поиска всички служите-
ли на реда, които правят подобни неща, 
да бъдат уволнени.

Чикаго даде разрешение на църк-
вите и другите места за поклоне-
ние да отворят вратите си за повече 
хора. Новите указания позволяват 
на максимум 50 души в помещение 
или 25% от капацитета, което от две-
те е по-малко, стига да може да се 
поддържа необходимото социално 
дистанциране, според съобщение 
от офиса на кмета Лори Лайтфут.

Разрешението за църквите идва 
дни след като Чикаго официално 
премина във фаза 3 от плана си за 
отваряне на щата след коронавиру-
са.

Църквите отварят за повече хора

Чикаго отмени 
комендантския час
Той бе наложен на 30 май и доведе 

до затваряне на центъра на града

Тръмп е поискал миналата седмица да 
бъдат изпратени 10 хиляди войници 
на действителна служба за потуша-

ване на протестите във Вашингтон и други 
американски градове, съобщи телевизия 
Си Би Ес, цитирана от ДПА.

Но министърът на отбраната Марк Ес-
пър и председателят на Съвета на начал-
ник-щабовете Марк Майли са отказали, е 
заявил вчера за телевизията високопоста-
вен източник от въоръжените сили.

Еспър все пак прехвърлил 1600 войници 
на активна служба в района на федерална-
та столица, за да реагират при нужда. Но 
около петте хиляди бойци на Национална-
та гвардия, които вече били там, не са по-
искали помощ и в четвъртък вечерта вой-
ниците започнали да се изтеглят.

Белият дом не е коментирал това твър-
дение.

Тръмп искал 10 000 войници 
срещу протеста
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И
стории за върнати от лети-
щата наши сънародници, 
проблеми с документите и 
неяснота с режима на пъту-
ване в условията на панде-

мия бележат началото на летния турис-
тически сезон.

Много от българите в Северна Амери-
ка се готвят за традиционното пътуване 
до България. Гостуващи в САЩ и Канада 
наши сънародници не можаха да се при-
берат, защото изчакваха по-благоприя-
тен момент или защото липсваха полети.

Междувременно паспортите на много 
от тези хора изтекоха. Какво могат да на-
правят те, а и всички останали, за да пъ-
туват безпрепятствено?

Нужните документи 
за пътуване от САЩ 
до България

В най-общия случай трябва да имате 
валиден паспорт и билет. В случая, за-
ради пандемията, ще трябва да влезете 
в България с българския си паспорт, тъй 
като все още там е в сила временната за-
брана за влизане на чужденци. Можете 
да влезете като чужденец само ако има-
те статут на постоянно, дългосрочно или 
продължително пребиваващ в България 
или влизате с цел хуманитарна или ме-
дицинска работа.

Зелената карта „не носи никаква до-
бавена стойност“, уточнява посолство-
то ни във Вашингтон на своята интернет 
страница. Това означава, че не можете да 
ползвате зелената си карта за междуна-
родно пътуване.

Можете ли напуснете 
САЩ само с българска 
лична карта

Българската лична карта не е документ 
за самоличност пред американските 
власти, така че не можете да я ползвате, 
за да излезете от САЩ. Консулски служи-

тели казват, че американските гранични 
власти имат копия от всички наши до-
кументи, но повечето не си правят тру-
да да ги търсят и сравняват, а и това не 
е тяхна работа. Удостоверяването на са-
моличност на чужди граждани пред аме-
риканските власти става само с българ-
ски паспорт.

Ако българският ви паспорт 
е изтекъл? Две истории 
на българи

Министерството на външните рабо-
ти на България се договори с 30 стра-

ни да разрешават на българските граж-
дани да се прибират в България, дори 
ако документите им за самоличност са 
изтекли в периода 30 март – 31 октом-
ври. България реципрочно ще пропуска 
техните граждани с изтекли документи. 
Щатите са една от тези страни. „Българ-
ските граждани, които имат бордна кар-
та за своя полет, ще могат при напускане 
да удостоверят самоличността си пред 
американските власти с паспорт, чиято 
валидност е изтекла в периода 13 март 
– 31 октомври 2020 г., като това не ги ос-
вобождава от отговорност за просро-
чен престой“, казаха от пресцентъра на 
МВнР за BG VOICE.

Ако българският ви паспорт е изтекъл 
преди 13 март, ситуацията е по-сложна, 
но не неразрешима. Деси Минков и съ-
пругът й, които живеят в Атланта, се ока-
зали в такова положение. „Паспортите 
ни бяха изтекли миналата година, но ни 
се наложи да пътуваме заради болест в 
семейството ми в Добрич“, разказва бъл-
гарката.

„Свързахме се с консулството ни във 
Вашингтон и обяснихме ситуацията. 
Приеха ни на другия ден и ни помогнаха 
да си издадем пасавани. Обясниха ни, че 
американски граждани могат да бъдат 
върнати от самолета в Щатите и

да не им бъде 
разрешено да летят

ако пътуват към страна със забрана за 
чужди граждани. Ако пътникът бъде вър-
нат обратно от тази страна, той ще тряб-
ва да пътува за сметка на авиокомпания-
та. Освен това авиокомпанията може да 
плаща и глоби. Затова най-доброто ре-
шение за нас беше да си извадим пасава-
ни. Платихме по 59 долара и ги получи-
хме веднага“, допълва Деси.

От Америка до България:  
Как ще се пътува това лято?

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Всичко, което трябва да знаете, и историите на българи, сблъскали се с проблеми

В момента Министерството на 
външните работи на България е 
класифицирало САЩ като стра-

на с висок риск за пътуване до нея. Ос-
вен това за връщащите се от там важи 
заповедта на министъра на здравео-
пазването Кирил Ананиев от 29 май за 
14-дневна карантина. Всички лица, по-
ставени под карантина, „са длъжни да 
не напускат домовете си или мястото 
за настаняване, в което са посочили, че 
ще пребивават за посочения в предпи-
санието срок“, се казва в заповедта.

Регионалните здравни инспекции 
трябва да изготвят списък на всички 
карантинирани лица на територия-
та на съответната област и да вкарват 
данни за началото и края на каранти-
ната.

Нарушаването на наредбата се на-
казва с глоба от 300 до 1000 лева спо-
ред измененията в Закона за здравето.

Деси също ще трябва да се подложи 

на карантина. Тя не смята, че каранти-
ната за идващи от САЩ ще се отмени 
скоро, въпреки че премиерът Бойко 
Борисов каза, че всички пандемични 
мерки трябва да паднат след 15 юни.

Майката на Ирина обаче не е била 
задължена да спазва карантина. „Не 

знам защо се е получило така. Може 
би са сметнали, че идва от европейка 
държава. Тя обаче е много стриктна и 
ще спазва карантина доброволно, за 
да е сигурна, че всичко е наред след 
пътуването, защото всяко пътуване е 
риск.“

Трябва ли да спазвате карантина в дома?

Летище София
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Въпреки че доскоро мърморехме, 
че няма директен полет до Бъл-
гария и че се влачим по летища-

та повече от 20 часа, след пандемията 
с коронавируса искаме само да има по-
лети, за да не сме откъснати от близки-
те и да знаем, че можем да ги прегър-
нем и да сме сигурни, че са добре.

От Маrchela Travel предлагат следните 
съвети за всички, които искат да си оти-
дат до България това лято. Разговаряхме 
с Марчела Челебиева.

С кои компании можем 
да летим?

В момента има само две компании, на 
които българите могат да разчитат – KLM 
и American Airlines, казва Марчела. Поле-
тите не са ежедневно, летят през два-три 
дни.

Откъде да купим 
билета?

Препоръчително е хората да си купят 
билет от агенция за пътувания. Авиоком-
паниите са затрупани от обаждания на 
пътници и просто не отговарят на позвъ-
няванията. Ние, например, като туристи-
ческа агенция, имаме други ресурси за 
комуникация и макар и с изчакване, ус-
пяваме да се свържем и да помогнем за 
купуване, отмяна или промяна на билета.

Кога да закупим билети 
и какви са цените?

Цените на KLM и American Airlines са 
доста високи – между 1,200 и 1,400 до-

лара, в зависимост от датата. Нормали-
зиране на цените има при билетите от 
началото на юли, когато всички авио-
компании са обявили, че ще стартират 
– Lufthansa, Turkish Airlines, LOT. Но не е 
сигурно как ще летят. За юли могат да се 
намерят билети до България за 800 до 
850 долара.

Marchela Travel препоръчва закупу-
ване на билетите в последния момент, 
не предварително. За да избегнете от-
мяна на полета, купете билет седмица 

или дори дни преди полета. Lufthansa 
и турските авиолинии предупреждават 
за отменени полети около две седмици 
предварително. LOT - няколко дни пре-
ди полета.

Какви предпазни средства 
изискват авиокомпаниите?

Всички компании изискват пътници-
те да носят маски постоянно. От това за-
дължение са освободени децата до 10 
години. Единствената функция на стюар-

десите в момента е да следят дали всич-
ки са с маски.

Предлага ли се храна 
в самолета?

В момента не се сервира храна по вре-
ме на полета. Компаниите осигуряват 
торбички с храна, която е по-скоро под 
формата на снак – със сандвичи, креке-
ри или пакетирани десерти, и бутили-
рана вода. Не се сервира алкохол, кафе, 
чай или топла вода. Пътниците имат пра-
во да носят правилно пакетирана храна 
– сандвичи или подобни, за бебетата и 
децата може бебешка храна или разтво-
рими супи.

Ако полетът 
ни се отмени?

Компаниите обявяват кога са след-
ващите полети и пътниците могат абсо-
лютно безплатно да си изберат първата 
възможна дата. Ако полетът е отменен 
многократно, хората ще получат парите 
си обратно, но се чака от 3 до 6 месеца.

Можем ли да изпратим 
детето си с придружител 
стюард?

В момента това не е възможно, защото 
услугата се предлагаше от две компании 
– турските линии и Луфтханза. Първа-
та не лети в момента, а втората премах-
на това удобство, защото придружителят 
ще трябва да е в непосредствена бли-
зост до детето и няма как да се спазва со-
циална дистанция.

Всичко за билетите до България

Снимкa: Pixabay

Деси е впечатлена от бързата реакция 
на консулството ни във Вашингтон, от 
разбирането и обслужването там. Не та-
кава бързина е срещнала обаче от аме-
риканските власти за издаване на из-
текъл през март американски паспорт 
на едното й дете, което е на 11 години. 
След много разговори по телефона е ус-
пяла да си уреди час за издаване на до-
кумента по спешност и се надява да не 
бъде отменен. „Обясняват ни, че са пре-
кратили бързите услуги, защото подно-
вяват паспорти на хора, подали молби 
още от февруари. По план Деси и семей-
ството й трябва да пътуват през Амстер-
дам на 12 юни.

По същия път е минала и

Ирина Щонова, която 
живее в Лос Анджелис

Тя е трябвало да изпрати майка си об-
ратно в България през юни. „Върнаха я от 
летището. Тя има американски паспорт, 

но българският й беше изтекъл през де-
кември миналата година. Пътуваше с хо-
ландските авиолинии. При чекиране-
то на багажа тя си показа американския 
паспорт. Служителите й поискаха евро-
пейски документ. Тя показа българския 
паспорт, но те й казаха, че е изтекъл и 
не я пуснаха. Помолихме ги да проверят 
дали не могат да я пуснат с изтекъл пас-
порт, защото бяхме чели, че има някак-
ви промени и хората могат да пътуват с 
изтекъл български паспорт. Те провери-
ха, но казаха, че това важи, ако паспор-
тът е изтекъл след 13 март“, казва Ирина. 
„За щастие бяхме купили билета седми-
ца по-рано и вече беше възможно да си 
купуваш и сменяш билета малко по-лес-
но“, продължава българката. „Билетът 
беше от Expedia. Веднага влязох в интер-
нет страницата на компанията. Имаше 
само час до излитането на самолета. Ус-
пях да анулирам билета, без да има ни-
какви глоби“.

Ирина също успява да помогне на 
майка си да си издаде пасаван от кон-
сулството в Ел Ей. По принцип издава-
нето на този документ отнема 3 дни, но 
служителите са го издали в същия ден. 

„Пасаванът изглежда също като паспорт, 
само че по-тънък“, обяснява Ирина. С 
него майка й пътува безпроблемно до 
България седмица след първия неуспе-
шен опит.

При пристигане на летището в Бъл-
гария температурата на всички граж-
дани, включително и на тези, присти-
гащи от САЩ, се измерва, след което те 
трябва да попълнят декларация, в коя-
то да предоставят данните си за кон-
такт, както и информация за мястото, в 
което ще прекарат карантината, казват 
от пресцентъра на МВнР. На американ-
ските летища също има мерки. Ирина 
казва, че майка й е трябвало да попъл-
ни декларация за здравословно със-

тояние.
Какво да правите, ако нещо се обър-

ка по пътя и не можете да се прибере-
те?

При нужда от съдействие българ-
ските граждани могат да се обърнат 
към консулските служби във Вашинг-
тон: тел.+1 (202) 387 7969, както и на 
денонощния дежурен телефон:+1 
(202) 3875770; Лос Анджелис: тел. +1 
310-437-3606; Ню Йорк: тел.+1 212 935 
4646; Чикагo: тел. +1 312 752 0661.

Какви проверки ви 
очакват по летищата

Кога да купувате, какви 
са цените и как да си 
спестите нерви
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Тройната криза в Америка ще 
определи следващия президент

МАЙКЪЛ МАТЕС
Франс прес

А
мерика на Доналд Тръмп се 
бори с необичайно съчета-
ние от три тежки кризи: пан-
демия, дълбока икономиче-
ска рецесия и бурно расово 

недоволство, които предефинират ос-
новните политически залози пет месе-
ца преди едни все по-трудни за прогно-
зиране президентски избори.

Намира ли се страната в момент на го-
лямо социално преобразяване? Или из-
острените от епидемията от коронави-
руса неравенства ще се запазят и дори 
разширят?

Въпросът логично се озова в центъра 
на президентската предизборна кампа-
ния, в която се борят действащият пре-
зидент републиканец и съперникът му 
демократ Джо Байдън.

Близо 110 000 американци са почина-
ли от коронавируса, най-големият брой 
жертви в света. Десетки милиони са за-
губили работата си след решението да 
се затвори икономиката за ограничава-
не на разпространението на болестта. 
В същото време след смъртта на чер-
нокожия Джордж Флойд, причинена от 
бял полицай в Минеаполис, американ-
ските градове са обхванати от широко 
протестно движение срещу расовото 
неравенство.

Това сливане на кризи е

„момент на истината 
за Америка“

по думите на философа Корнел Уест. 
„Това е много труден момент“, обобщи 
преподавателят по политология в Пен-
силванския университет Даниъл Джи-
лион.

Тези кризи бяха ужасни за афроаме-
риканците, които традиционно имат 
по-малък достъп до здравната систе-
ма, много по-бедни са от белите си съ-
народници и са жертва на полицейско 
насилие, каза той. „Нямам спомен за пе-
риод, в който чернокожите да са пре-
живявали такива смутове, такова стра-

дание и такива трудности“, добави той.
Епидемията от COVID-19 засегна ди-

спропорционално афроамериканската 
общност. И макар че равнището на без-
работица да отбеляза изненадващ спад 
до 13.3 процента през май, то се уве-
личи до 16.8 процента за чернокожите 
американци.

Болката от раната на расовото нера-
венство отново се изостри от драмата 
в Минеаполис, когато белият полицай 
Дерек Човин беше заснет как притиска 
с коляно врата на Джордж Флойд и го 
уби чрез задушаване. „Чернокожа Аме-
рика е с коляно върху врата си, откак-

то беше премахнато робството. Никога 
не сме били свободни“, ядосваше се ми-
налата седмица 30-годишната Кейла Пи-
търсън на протест в Минеаполис.

Законност и ред
Президентът Доналд Тръмп можеше 

да заложи на успокояващи помирител-
ни изказвания. Той обаче не го направи 
и е обвинен, че е разпалил страстите с 
войнствената си реторика и призивите 
си за „законност и ред“ срещу „мароде-
рите и подпалвачите“.

Провокационното му излизане от Бе-
лия дом преди няколко дни, за да по-

зира с библия в ръка пред пострадала 
при протестите църква, имаше за цел 
да изпрати сигнал на традиционния му 
електорат: консерваторите и евангели-
стите.

Той е „опасно неадекватен“ за прези-
дентската длъжност, отсече Джо Бай-
дън, който след няколко седмици от-
съствие заради самоизолация в къщата 
си в щата Делауеър, изглежда, е решен 
да се възползва от момента. 77-годиш-
ният ветеран демократ вижда възмож-
ност да се представи като обединител, 
като помирител, способен да сплоти 
прогресивното и умереното крило в 
партията си, като същевременно при-
влече независимите избиратели, на 
които Тръмп действа отблъскващо.

„Крайно време е обещанието, което 
олицетворява тази нация, да се превър-
не в действителност за всичките й жите-
ли“, написа той в петък в Туитър.

„Тефлонов“ президент?
Експертите смятат, че въпреки тази 

хаотична обстановка Тръмп е с добри 
шансове да бъде преизбран. „Ако пре-
зидентът успее да говори конструктив-
но по въпроса за расите, ако е способен 
да съживи здравеопазването и иконо-
миката, той ще изглежда като тефлонов 
президент, по когото нищо не полепва“, 
каза Даниъл Джилион.

В последно време рейтингът на До-
налд Тръмп в допитванията спада, осо-
бено сред две решаващи за преизбира-
нето му групи: хората от третата възраст 
и християните евангелисти. А закъсня-
лата реакция в началото на пандемия-
та, както и заплахите да прати армията 
по улиците на американските градове, 
може да му костват част от женския вот.

Белите жени „са крайно подразнени 
от начина, по който реагира на панде-
мията“, смята Надиа Браун, преподава-
телка по политология и афроамерикан-
си изследвания в университета Пардю. 
Всичко това обаче не поднася наготово 
победата на Джо Байдън. „Котката има 
седем живота, но Тръмп има дванайсет“, 
каза Надиа Браун.

Рейтингът на Тръмп продължава да пада сред две основни за преизбирането му групи

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Н
аред с големите вериги като 
Target, Walgreen и Macy's не-
зависимите малки магази-
ни по кварталите и градски-
те центрове стават мишена 

на вандали и мародери, които удариха, 
докато полицията е мобилизирана да 
обуздае големите демонстрации срещу 
убийството на Джордж Флойд в Мине-
аполис, пише Ройтерс.

Много търговски обекти в САЩ бяха 
затворени със заповеди на щатски и 
местни власти, които се опитваха да 
овладеят разпространението на коро-
навируса, оставяйки собствениците с 
малки или никакви приходи от март. 
Сега, когато бъдещето им вече е неси-
гурно заради оставащите в сила огра-
ничения заради вируса, те трябва да из-
мислят как

да възстановят или 
преместят своите магазини

В продължение на три нощи оптиката 
на Ахмед Мухумуд в Минеаполис е била 
обект на вандалски прояви, разграбва-
на и опожарена. В резултат магазинът 
Midtown Eye Care е в развалини. Оптика-
та току-що била отворила отново, след 
като затворила в средата на март заради 
епидемията.

„Това бяха трудни два месеца, а сега с 
протестите и всичко, което последва, е 
много трудно“, каза Мухумуд.

Той се опитва да измисли следващия 
ход: сградата, която има вероятност да 
не може да бъде спасена, е в тежко за-
сегнат район, където бяха разграбени и 
опожарени магазините на много пред-
ставители на малцинствата.

„Не знаем къде да се преместим“, зая-
ви Мухумуд.

Малкият бизнес дава работа на бли-
зо 60 милиона души в САЩ, което е бли-
зо половината работна сила в страна-
та. Откакто коронавирусът на практика 
спря американската икономика, прави-
телството отпусна на бизнеса кредити в 
размер на стотици милиарди долари, за 
да им помогне да оцелеят и да запазят 
служителите си в момент, когато безра-
ботицата е нараснала до близо 20%. Ня-
кои обаче няма да успеят и

вече се наблюдават 
все повече фалити

Въпреки че събират парчетата от счу-
пените стъкла и се опитват да изчислят 
загубите, много собственици казват, че 
разбират гнева заради убийството на 
Флойд, който почина, след като полицай 
натискал с коляно врата му към земята в 
продължение на няколко минути, дори 
след като той спрял да мърда и започ-
нал да моли да си поеме въздух.

Джони Граймс отворил отново в не-
деля фризьорския си салон в Бирмин-
гам, щата Алабама, който бил затворен 
два месеца заради епидемията от коро-
навируса. Още същата нощ прозорците 
на Wheelhouse Salon били изпочупени, а 
обектът - разграбен.

Когато Граймс дошъл в салона в поне-
делник, той бил съсипан от случилото, 
но проявява симпатия към онези, които 
протестират срещу полицейската жес-
токост.

„Просто се надявам, че всичко това 
няма да бъде напразно“, заяви той. „На-
дявам се то да предизвика някакви на-
ционални дебати за расовия въпрос, 
расовото помирение, полицейската 
жестокост и как са третирани в Амери-
ка афроамериканците“, допълни Граймс, 
който е бял.

Сам Мабрук се опитал да спаси своя 
магазин за дрехи да не бъде опустошен 
и разграбен по време на демонстрации-

те в петък в центъра на Кълъмбъс, щата 
Охайо. Мъжът, който дошъл в САЩ от 
Египет преди повече от десетилетие, 
притежава два магазина за търговия на 
дребно в града и единият, 89 and Pine, 
бил унищожен.

Мабрук заяви, че се опитал да убеди 
хората, обиращи неговия и други съсед-
ни магазини, собственост на представи-
тели на малцинства, че разбира тяхната 
кауза и ги помолил да си тръгнат.

„Загубих всичко 
за една нощ“

каза той и уточни, че според изчислени-
ята му е била открадната стока за 70 000 
долара. „Това бяха моите спестявания за 
11 години работа. Това боли повече от 
всичко.“

Мабрук вече понесъл загуби, защото 
трябвало да затвори магазините си в ус-
ловията на епидемия, но заяви, че няма 
да се предаде.

„Въпреки че имам останали само 1000 
чифта дънки и нищо друго, ще започна 
от там“, каза той.

В Бостън вандали изпочупили стъкла-
та на витрината на магазина за спиртни 
напитки Clarendon Wines в неделя през 
нощта и откраднали голяма част от ал-

кохола в скъпия квартал Бек Бей.
„Никога не сме мислили, че това може 

да се случи“, заяви Кайла Ливайн, мени-

джър в магазина, който е семейна соб-
ственост от 40-те години на миналия 
век. „Бостън е виждал много протести. В 
по-голямата си част те бяха мирни“.

Ливайн каза, че подкрепя предимно 
мирните демонстрации, но усеща, че 
други хора са се възползвали от проте-
стите в неделя, за да причинят разруше-
ния.

„Това наистина е тъжно, защото пос-
ланието бе изопачено“, заяви тя.

Подобно на други магазини, Clarendon 
Wines се бори със стремителен спад 
на приходите заради пандемията. Той 
обикновено разчита много за свои-
те продажби на работещите в близките 
офиси, но сега тези клиенти работят от 
вкъщи.

Пандемията остава проблем за тър-
говските обекти, които продължават 
да работят, защото изискванията за со-
циално дистанциране и ниските потре-
бителски разходи по всяка вероятност 
ще ограничат техните приходи. Много 
собственици, по-конкретно ресторан-
тьорите, заради коронавируса изпит-
ват несигурност за бъдещето, а тя само 
нараства от насилието след смъртта на 
Флойд.

След коронавируса мародерите и 
вандалите го съсипват допълнително

Малкият бизнес в САЩ 
на ръба на оцеляването

https://emarkov.kw.com/
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З
дравей, Ангел! В последните ти 
статии намирам много полезна 
информация относно инвести-
ране, но за съжаление аз все още 
не съм стигнала дотам. С тече-

ние на годините усещам, че все повече и 
повече затъвам в заеми и месечни пла-

щания, които много утежняват семей-
ния ми бюджет и не ми дават шанс да за-
делям нищо като спестявания. Знам, че 
вината е само моя, но бих искала да знам 
как да се справя с тези заеми и да проме-
ня начина си на мислене относно тях, за 
да мога да ги изплатя и да си поема мал-

ко повече въздух, когато става въпрос за 
моите пари?

Здравейте и благодаря за вашия въпрос 
и вашата искреност. Знам, че не е лесно на 
никой да говори на тази тема, защото е из-
ключително болезнена, особено ако сме 
затънали в заеми, на които не им се вижда 
краят. В работата ми с клиенти през годи-
ните съм се убедил, че това е един много 
труден и болезнен процес, но той е неми-
нуем, ако искаме да стигнем на „другия 
бряг на реката“, където е финансовата сво-
бода и спокойствието. Почти всеки стиг-
нал дотам, рано или късно е минал през 
трънливия път, по който вървите и вие в 
момента.

Първата стъпка е

да анализирате това, 
което сте направили

до момента, и да се опитате да разберете 
какво ви е подтикнало да стигнете дотук 
- от материална и от емоционална глед-
на точка. По мои наблюдения, всичко се 
свежда до емоциите, а те могат да бъдат 
най-добрият ни приятел, ако успеем да ги 
контролираме и насочваме правилно, или 
най-големият ни враг, ако ги оставим да 
ни водят. Излишно е да казвам, че повече-
то от хората се намират във втората графа.

Като общество днес ние намираме за 
все по-трудна задача съзнателно да кон-
тролираме собствените си желания, а ос-
тавяме другите около нас да втълпят в гла-
вата ни какво трябва да искаме и да имаме 
чрез хитри маркетингови похвати и соци-
ална преса, от които сме заобиколени на-
всякъде.

Именно липсата на личен контрол вър-
ху нашите емоции води до безразсъдни 
емоционални решения, каквито често са 
взимането на излишни заеми и трупане-
то на огромни баланси на кредитни карти. 
Но контролът върху емоциите се осъщест-
вява най-лесно с промяната на гледната 
точка и със създаването на нови мислов-
ни навици относно различни аспекти в 
нашия живот. Трябва да се научим да на-
мираме разликата между нуждите и „при-
щевките“ ни на съзнателно и подсъзнател-
но емоционално ниво. Това според мен е 
първата стъпка в този процес.

Ето пример, който описва това относно 
заемите и

правилната 
гледна точка

която да ни помогне да се избавим от 
тази грешна емоционална нагласа - кога-
то взимаме заем за автомобил, дом или 
нещо друго, което считаме, че е важно за 
нас в даден момент, ние не обръщаме го-
лямо внимание на цялата дължима сума, 
а на минималното месечно плащане, кое-
то този заем изисква за даден период от 
време. Това е най-грешната нагласа и най-
пагубната, защото ни заблуждава и в на-
шия ум си представяме едно определено 
месечно плащане, което се налага да пра-
вим за дълъг период от време, и сами си 
налагаме да свикнем с това. Дори на нас 
ни е втълпено подсъзнателно, че е съвсем 
нормално винаги да имаме плащане за 
кола, винаги да имаме плащане за дом, а 
това не е даденост и факт от живота - тази 
нагласа ни е наложена изкуствено от бан-
ките и продавачите, от които сме заоби-
колени, за да продължаваме да купуваме 
(дори на кредит), без да имаме угризения 
на съвестта.

Вместо това, най-правилният начин и 
най-лесният път към изплащането и сво-
бодата от даден заем е да погледнем дъл-
жимата крайна сума директно в очите и да 
разберем, че ние дължим точно опреде-
лена сума,

а не месечно плащане 
до безкрайност

Когато сме наясно с дължимата сума, 
подсъзнателно вече ние можем да доба-
вяме малко тук, малко там върху плащане-
то и да се стремим да я изплатим възмож-
но най-бързо, защото колкото повече се 
бавим, толкова повече лихви ще платим и 
ще бъдем роби на този заем и това плаща-
не ще тежи на месечния ни бюджет.

Ако имате въпроси или се интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

Продължава в следващия брой

Вашите 
пари

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

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

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

Как да изплатим заемите си 
и да избегнем нови?

Въпроси и отговори от 
изминалата седмица

https://www.paintersusainc.com/
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А
ко нещо прилича на добра 
сделка и звучи като добра 
сделка, си мислим, че тряб-
ва да е изгодно за нас, нали? 
Всъщност, невинаги. Когато 

става въпрос за финансови възможнос-
ти, това, което изглежда страхотно на 
пръв поглед, често е всичко друго, но 
не и разумно решение в дългосрочен 
план. Ще си спестите сериозни парич-
ни проблеми, ако осъзнаете истинска-
та цена на всяка финансова стъпка, коя-
то предприемате. Ето няколко „сделки“, 
които е неразумно да правите.

Откажете договор за

по-ниски месечни 
плащания

с петгодишен (или по-дълъг) заем за 
кола. Според данни на Федералния ре-
зерв средният срок за изплащането на 
заем за нов автомобил е 63 месеца. Това 
е десет месеца по-дълго, отколкото пре-
ди десет години, и си е пълна загуба 
на пари. Вашата кола е актив, който се 
обезценява с времето – само след една 
година стойността й ще бъде с 30 до 50 
процента по-ниска. Така че не плащайте 
лихви върху заема за автомобила си по-
дълго, отколкото е необходимо. Подпи-
шете договор за кредит само ако е за 36 
месеца (или по-малко). Ако при кратко-
срочен заем месечната ви вноска ще е 
твърде висока, това означава само едно 
– не можете да си позволите такъв скъп 
автомобил и трябва да търсите по-ев-
тин.

Не купувайте на кредит предмети/ус-
луги, които са на разпродажба. Да ре-
чем, че продуктът, който купувате често, 
има 15 процента намаление и решава-
те да купите голямо количество навед-
нъж. Обаче ако платите с кредитната си 
карта, може да навлезете в мътни води, 
когато дойде времето да покривате ме-
сечната си сметка. Ако закупите стоки 
за $350 с 15 процента отстъпка, смет-
ката ви ще бъде 298 щатски долара. 
Но ако върху тези $298 кредитната ви 
карта слага 20 на сто лихва и вие пла-
щате само минималната дължима сума 
всеки месец (обикновено около 3 про-
цента), това означава, че ще ви отнеме 

две години и $67 в лихви, за да изпла-
тите дадения продукт. Ако не изплаща-
те напълно целия баланс по кредитната 
си карта всеки месец (за да не плащате 
лихви на банката), то пари в брой или 
дебитна карта са най-доброто разреше-
ние на въпроса.

Не купувайте застраховки за автомо-
бил или дом с

нисък deductible
(разходи, които вие трябва да покриете, 
преди застрахователната компания да 
заплати за дадено застрахователно съ-
битие). Ограничаването на вашите раз-
ходи изглежда умно, но с deductible от 
само $250 вие ще сте по-склонни да по-
давате малки искове в случай на злопо-
лука или загуба на имущество. Това е 

най-бързият начин да вдигнете цената 
на застрахователната си премия, а ако 
подавате твърде много искове, ваши-
ят застраховател може дори да откаже 
да ви запази като клиент. Най-добре е 
да вдигнете вашия deductible до $1000. 
Плащайте за малките проблеми от джо-
ба си и запазете исковете към застрахо-
вателната си полица за сериозни про-
блеми. Това не само ще ви помогне да 
останете в благоволението на застра-
хователя, но и ще намали годишната ви 
премия поне с 10 на сто.

Не се хващайте на въдицата на про-
менливите лихвени проценти. Някои 
компании за кредитни карти ви при-
мамват с първоначална лихва от 0%, 
но тя се повишава до 20% (или пове-
че) след промоционалния период. Вие 

натрупвате огромна сметка по кредит-
ната си карта, защото се успокоявате, 
че лихвата ви е 0%. Но когато времето 
дойде да изплатите голямата сметка на-
веднъж, се оказва, че никак не е толкова 
лесно, колкото сте си мислели първона-
чално, и сега се налага да плащате огро-
мни лихви на банката. Друга голяма из-
мама е ипотеката с променлив лихвен 
процент. Ако сте купили дом с 2% плава-
ща лихва например, какво мислите, че 
ще ви се случи, когато Федералният ре-
зерв остави инфлацията да се развихри 
и изведнъж се окаже, че трябва да пла-
щате 10% сложна лихва върху $250 000?

Ами онзи частен заем за колеж, който 
започна с 10% лихва? Тя може да се изка-
чи и до 20%, тъй като е обвързана с ин-
декс (Prime Rate), който се покачва. Иде-
ята ми е – ако лихвеният процент не е 
фиксиран, може да се окажете в сериоз-
на финансова неразбория. Най-добре е 
да сключите 30-годишен ипотечен заем 
с фиксиран лихвен процент. Избягвайте

промоции по 
кредитните карти

като цяло и доколкото това е възмож-
но, не вземайте частен заем за колеж 
– най-доброто разрешение на пробле-
ма са държавните Sta�ord или PLUS кре-
дити. Ако можете да си позволите ипо-
тека с по-малка продължителност от 
30 г. – още по-добре. Колкото по-бързо 
изплатите заема си за дом, толкова по-
малко сложни лихви ще платите на бан-
ката. Моята ипотека например е за 10 
г. с 2.6% лихва. Това означава, че почти 
96% от месечната ми вноска отива към 
изплащането на главницата на заема и 
съвсем малко влиза в джоба на банка-
та. Разбира се, подобен заем има по-ви-
сока месечна вноска, но напълно си за-
служава, ако можете да си го позволите, 
защото в крайна сметка ще си спестите 
десетки хиляди (да не кажа стотици хи-
ляди) в лихви.

В заключение: Ако някой ви предло-
жи прекрасна финансова „сделка“, до-
бре разучете всички страни на спора-
зумението и преценете дали няма да 
се окажете „прекарани“ в дългосрочен 
план.

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

„Добри сделки“, които 
трябва да откажете
Няколко съвета кои примамливи на 

пръв поглед предложения да откажете

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Б
анкерите на Wall Street отпра-
виха послание за задлъжнели-
те компании в САЩ - наберете 
кеш сега или нещата може да се 
влошат, пише Bloomberg.

Постепенното отваряне на икономи-
ката след месеците блокада и ръстът в 
производителната активност дадоха на 
инвеститорите повод за оптимизъм през 
последните седмици. Експертите, които 
се грижат за силно задлъжнелите компа-
нии, междувременно предлагат на кли-
ентите си мрачни прогнози за това, което 
може би предстои.

Разбира се, продажбите на облигации 
на компаниите е част от длъжностната 
характеристика на банкерите, а призи-
вите им са донякъде очаквани, тъй като 
бонусите им са обвързани с броя сдел-
ки, които сключват. Въпреки това преду-
прежденията за запасяване с кеш отразя-
ват възможността ралито на кредитните 
пазари, което започна след мерките на 
Федералния резерв, да утежни икономи-
ческата картина, все още изпълнена с ри-
скове.

„Трудната зима“
Банкерите се опасяват, че дори компа-

ниите да отворят и потребителите да въз-
становят търсенето, американската ико-
номика може да се изправи пред няколко 
трудни тримесечия и да не оправдае оч-
акванията на инвеститорите.

„Ако имаме тежка зима и компанията 
ви не е в добра позиция до пролетта на 

следващата година, сега е подходящо-
то време да се погрижите за това“, смята 
представител на Citigroup.

Миналия месец Uber продаде облига-
ции за 1 милиард долара, въпреки че за-
върши първото тримесечие с над 8 ми-
лиарда долара в кеш и близо 1 милиард 
долара в краткосрочни инвестиции. Ком-
панията заяви на инвеститорите, че оч-
аква да приключи годината с над 4 ми-
лиарда долара в брой при най-тежкия си 
сценарий, въпреки че дейността й е сред 
най-силно засегнатите от пандемията.

Изпълнителните директори на дру-
жеството продължиха с емитирането на 
дълг през миналия месец отчасти заради 

опасенията, че след като държавите за-
почнат да се отварят отново за бизнеса, 
инвеститорите могат да бъдат разочаро-
вани от слабата икономическа активност, 
заяви запознат източник.

Представител на Uber отказа да комен-
тира темата. За много компании фокусът 
остава върху осигуряването на доста-

тъчно пари в кеш, за да могат да оцелеят 
при евентуален продължителен спад на 
приходите. Банкерите призовават и ком-
паниите, които вече са се погрижили за 
непосредствената си ликвидност, да ре-
финансират дълга и в някои случаи да на-
трупат средства за инвестиции или малки 
придобивания.

Wall Street към компаниите: 
Запасете се с кеш, докато можете
Банкерите предупреждават задлъжнелите фирми, че положението може да се влоши

Вносът и износът в САЩ отбеляз-
ват рекордни месечни спадове зара-
ди мерките срещу коронавирусната 
инфекция, съобщава The Wall Street 
Journal.

Вносът в страната се свива с 13.7% 
през април на месечна база, а износът 
се понижава с 20.5% - най-големият 
спад от началото на водене на статис-
тиката през 1992 г., съобщиха от тър-
говското министерство на САЩ. Меж-
дувременно търговският дефицит се 
увеличава с 16.7% до сезонно изгладе-
ните 49.41 милиарда долара.

Износът на самолети и автомобили 
от страната се понижи, след като пан-
демията удари производители като 
Boeing и Ford и доведе до замразява-
не на пътуванията в почти целия свят. 
Голяма част от заводите на компании-
те останаха затворени заради мерките 
срещу разпространението на корона-
вируса.

Глобалните търговски обеми може 
да започнат да се повишават отново на 
фона на отварянето на икономиките и 
облекчаването на мерките за социал-
на дистанция, което подновява търсе-
нето.

Обемите на износа на стоки от САЩ 
са най-ниските от април 2009 г., кога-
то страната се възстановяваше от го-
лямата рецесия. Вносът на стоки е на 
най-ниските нива от 2010 г.

Въпреки че САЩ обикновено отчи-
тат дефицит при стоките, те обикнове-
но имат излишък в услугите. Този из-
лишък обаче намалява с 1.3 милиарда 
долара през април до 22.4 милиарда 
долара, което е най-ниското му ниво 
от декември 2016 г.

Дефицитът на САЩ при търговия 
със стоки с Китай нараства до 25.96 ми-
лиарда долара спрямо 16.99 милиарда 
долара предишния месец. Досега де-
фицитът с Китай възлиза на 87.60 ми-
лиарда долара, като за същия период 
на миналата година е бил 123.68 мили-
арда долара.

Междувременно броят на новите за-
явления за безработица в САЩ про-
дължава устойчиво да намалява след 
достигнатите исторически върхове в 
разгара на пандемията. За миналата 
седмица броят на заявленията беше 
1.9 милиона, като това е първото им 
понижение под 2 милиона от 14 март 
насам.

Вносът и износът в САЩ 
с рекордни спадове

http://restaurantmehanata.com/
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Заразените с Covid-19 в 
Канада наближават 100 000
Заразените с коронавирус жители на 

Канада наближават 100 000 души. 
Това става ясно от последните дан-

ни на здравните власти за хода на пан-
демията. В понеделник за период от 24 
часа в страната бяха регистрирани нови 
722 случая на зараза с коронавируса. 
Броят на общо заразените към този мо-
мент беше 95 057. Починалите в Канада 
от началото на пандемията са 7773, като 90% от тях са на възраст над 60 години.

Протести срещу расизма  
се проведоха в цяла Канада

Хиляди демонстранти излязоха по 
улиците на много градове в Кана-
да през последния уикенд. Те про-

тестираха срещу расизма и полицейско-
то насилие. Демонстрациите като цяло 
бяха мирни, но имаше моменти, в кои-
то напрежението ескалира. Социална-
та дистанция не бе възможна по време 
на множеството шествия. Въпреки това 
почти 80 процента от протестиращите 

бяха с предпазни маски на лицата си, пишат канадски медии.

Трюдо мълча 21 секунди  
след въпрос за Тръмп
Канадският премиер Джъстин Трю-

до остана безмълвен 21 секунди, 
когато бе попитан за поведение-

то на американския президент Доналд 
Тръмп. Трюдо бе помолен да коментира 
факта, че пътят на Тръмп бе разчистен 
със сълзотворен газ, за да може той да 
позира с библия пред църква. Медиите 
припомнят, че Трюдо отдавна внимава 
да не критикува Тръмп, тъй като на САЩ 
се пада дял от 75 процента от канадския износ. Канадците наблюдават с ужас и 
смаяни какво става в Съединените щати, заяви все пак Трюдо по повод проте-
стите.

289 600 нови работни места 
в Канада само за май

Изненадващо канадската иконо-
мика е създала стотици работни 
места в последния месец от пан-

демията заради коронавируса. Преди 
дни Статистическата служба на Канада 
обяви официално, че икономиката на 
страната е добавила 289 600 работни 
места през май на фона на отварянето 
на компании след смекчаването на ка-
рантинните ограничения, предаде Асо-

шиейтед прес. Равнището на безработицата е нараснало до рекорден максимум 
от 13,7%.

Рекорд на „Гинес“ за кула  
от кукички в Албърта
Висока малко над дванадесет метра 

статуя на кукичка за въдица в Ал-
бърта, Канада, постави рекорд за 

най-голяма риболовна примамка. Ка-
надската компания „Томсън-Палистър 
Бейт Ко“, която произвежда кукички, е 
получила съобщение от „Гинес“ за све-
товен рекорд с почти два пъти по-голям 
размер от предишния рекордьор в категорията - скулптура на кукичка в Уест, 
Тексас, с височина около пет метра. Статуята е монтирана през май 2019 г. в Ла-
коб в партньорство с местната риболовна дружинка и още няколко организации.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
око Дончев и Орлин Велев вече 
се прочуха като част от екипа, 
пратил в Космоса частната ра-
кета, която закара астронавтите 
Дъглас Хърли и Робърт Бенкен 

до Международната космическа станция.
Кико Дончев е директор по наземните 

операции при подготовката за изстрелва-
не на капсулата Crew Dragon, той работи 
от 10 години за SpaceX. Роден е в Бълга-
рия, от малък живее в САЩ. Завършил е 
Университета в Мичиган, където препода-
вател е неговият баща и известен матема-
тик Асен Дончев.

25-годишният Орлин Велев-джуниър 
работи по структурната стабилност на ко-
рабите на SpaceX и е в компанията от 3 го-
дини. Отива в САЩ още когато е бебе, а 
увлечението му по математиката и инже-
нерните науки е по наследство. Баща му 
Орлин Велев-старши е изтъкнат профе-
сор в Университета в Северна Каролина.

Преди Коко и Орлин обаче българска-
та пътека в компанията SpaceX проправя 
една софиянка. Това е авиационният ин-
женер д-р Маргарита Маринова, която

влиза в отбора 
на Мъск

още преди седем години, разказва „Ма-
рица“. От 2017 г. тя е старши инженер по 
аеронавигация по въпроси, свързани с 
Марс и разработването на задвижващи 
системи в SpaceX. Участва в разработва-
нето на ракетата Falcon Heavy, която пра-
ти в Космоса и червения автомобил „Tesla“ 
от личната колекция на Мъск.

Преди да се присъедини към космиче-
ския отбор на милиардера през 2013 г., 
Маринова работи в НАСА. В Американ-
ската космическа агенция тя е проучвала 
негостоприемните райони на Земята, по-
добни на тези на Марс. Лично Илън Мъск 
я привлича в своята компания.

Маргарита има голям принос и за ус-
пешния старт на първия български 
частен телекомуникационен спътник 
BulgariaSat-1 на 23 юни 2017 г.

„Основното в работата ми е да мисля 
как да колонизираме Марс. С моя екип 
проектираме ракетни системи и една от 
целите на нашата компания е да намалим 
разходите за достигане на Космоса“, каза 
Маринова в интервю за Curio City.

Да започне да разхожда космически ту-
ристи до Марс е една от мечтите на Мъск, 
който е амбициран да я превърне в реал-
ност още в близките години. За тази ми-
сия роденият в Южна Африка 48-годишен 
милиардер

разчита много 
на Маргарита

Тя е родена в София в семейство на 
компютърни инженери. Когато е на 10 
години, семейството заминава за Виена 
за една година, а след това се преселва в 
Канада. В гимназията в Торонто тя е осно-
вател и председател на Международното 
общество за Марс, защото живо се инте-
ресува от всичко, свързано с Червената 
планета. На 18 години вече е автор на пет 
научни труда. Маринова владее перфект-
но английски, руски, немски и френски.

„От много млада възраст искам да 
знам какво би било да живея в различен 
свят. С годините това се превърна в моя 
страст“, казва д-р Маринова в едно от ин-
тервютата си. Тя има бакалавърска сте-
пен по аерокосмическо инженерство в 
Масачузетския технологичен институт, 
където специализира ракети с течно го-
риво. След това заминава за Германия, 
там работи една година в Airbus Safran 
Launchers, където се занимава с ракетни 
изследвания.

Завършила е Калифорнийския техноло-
гичен институт. „В моята гимназия си по-
ставих за цел да съчетая науката и инже-
нерството, за

да разбера как 
да стигна до Марс

Което е моята работа в момента“, каз-
ва тя.

Сред революционните разработки на 
Маргарита е решение как да се подобрят 
условията за колонизация на Червената 
планета, като се използват фреони, кои-
то причиняват така наречения парников 
ефект

В свободното си време тя обича дълги-
те походи в планината, а понякога релак-
сира със салса.

Маргарита от София изпрати 
Tesla на Мъск в Космоса

Българката също е част от космическия отбор на милиардера

Изстреляната в Космоса Tesla Roadste

https://cabinetleader.com/
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Б
ългарин е единственият ев-
ропеец, номиниран за Глобал-
ната зала на бизнес славата 
за 2020 г. на една от най-го-
лемите фондации за пре-

дприемаческо образование – Junior 
Achievement.

Борис Колев е социален предприемач 
и един от осемте финалисти за престиж-
ното отличие. Жури от над 200 експер-
ти ще реши дали името на българина ще 
застане редом до това на Стив Джобс и 
Хенри Форд.

„Всичко се постига с усилия и труд, 
но много се радвам, че някой от другия 
край на света ни е забелязал. Случва се 
рядко, много често оставаме недооце-
нени в България, но когато забележат 
работата на някой от Източна Европа, 
е много радостно. Дори само номина-
цията е много голям успех“, каза Борис 
Колев при БНР. Той е признат високо за-
ради успешните си предприемачески и 
социални проекти от най-ранна възраст 
и за социалното въздействие на своята 
дейност.

За себе си българинът разказва, че е

започнал в бизнеса 
още на 19 години

като създава нестопанска организация 
заедно със свои приятели от различ-
ни доброволчески организации. Тога-
ва целта им била да подготвят средата 
за социалната отговорност и устойчи-
вост в бизнеса. Започнали скромно - с 
информационен портал и няколко ком-
пании, които консултирали. 11 години 
по-късно Борис отчита голямо развитие 
в тази посока. Според него българският 
бизнес е започнал да обръща внимание 
на стратегическите инвестиции на соци-
ална основа и на каузи, а не просто на 
еднократни дарителски кампании.

В момента българинът е експерт и ви-
цепрезидент за Европа, Близкия изток и 
Африка на германска компания за фи-
нансов софтуер, създател на най-стара-
та трейдинг платформа в света.

„При всеки неуспешен проект, а те са 
повече от успешните, при всяко скарва-

не с партньорите, случвало ми се е дори 
при първия фалит на компанията, да си 
продам личния автомобил, за да мога 
да се издължа. След всеки такъв неус-
пех няма начин после да не се справиш, 
защото си си научил вече уроците. Още 
като дете аз се включвах като доброво-
лец и помагах на различни организации, 
и в домове за деца в неравностойно по-
ложение съм работил. Това много ме ув-
лече и веднага щом станах пълнолетен, 
създадох първата си организация. Пре-
ди 4 години организирах

най-големия летен 
лагер за деца

в неравностойно положение - с над 100 
деца, във Варна. Още от най-ранните ми 

години този тип бизнес проекти ми дос-
тавят най-голямо удовлетворение“.

Все по-актуално в днешно време е се-
рийното предприемачество в изграж-
дането на стартъп екосистеми. Тъкмо 
такъв предприемач е Борис Колев. Най-
новите му ангажименти са по иновати-
вен проект, към който се включва като 
основател и инвеститор. Фокусът е вър-
ху усъвършенстване и производство на 
нанофибърна мрежа от три слоя, която, 
най-общо казано, пречиства въздуха, 
когато човек си проветрява стаята. По 
нея Борис работи заедно със свои коле-
ги чрез лаборатория в Чехия. Ефектът е 
93% пречистен въздух. Предприемачът 
е уверен, че скоро ще стартира серийно 
производство, а мрежата до месец ще се 

появи на пазара.
„Интересното в България е, че парите 

не са проблем, а намирането на хората 
- добрите служители, които да работят 
за реализирането на някоя от хубавите 
идеи. София в момента е сред най-до-
брите места за стартиране на бизнес, 
защото е много евтино да се провалиш, 
няма особено тежки регулации, данъци-
те са ниски, а и достъпът до специалисти 
е улеснен“, казва в интервю за телевизия 
Блумбърг Борис Колев.

Българин може да запише името 
си до Стив Джобс и Хенри Форд
Борис Колев е единственият европеец, номиниран за бизнес славата за 2020 г.

Борис Колев е основател на 
една от най-бързо развиващите 
се софтуерни компании в Бълга-
рия – DigiMark, придобита през 
2019 година от Devexperts. През 
2018 г. създава първия в Бълга-
рия Рисков фонд за инвестиции в 
социално въздействащи стартъп 
компании – Digimark Ventures, 
който до момента е инвестирал 
в 8 иновативни стартиращи ком-
пании в сферата на здравеопаз-
ването, екологията, образовани-
ето и развитието на човешкия 
капитал. През 2007 г. световното 
бизнес издание „Business Week 
Worldwide“ го позиционира на 
2-ро място сред „Най-успешните 
млади предприемачи в Европа". 
През 2011 г. печели 2-ро място за 
наградата „Най-добър млад ме-
ниджър на България". През 2013 
г. попада в първата класация „30 
под 30“ на младите лидери с най-
голям потенциал в страната спо-
ред списание Forbes. През 2017 г. 
Борис влиза в европейската кла-
сация FERD’s List, която предста-
вя шестте млади предприемачи 
с най-голямо социално въздейст-
вие в Европа.

Кой е  
Борис Колев

Снимкa: БНР

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Т
ой е падал по стълби, висял е на 
въже, препускал е с кон, оцеля-
вал е в огромни пожари... Тодор 
Лазаров е един от най-добри-
те каскадьори в света, за чийто 

професионализъм отдавна знаят и в Хо-
ливуд. Българинът е участвал в над 120 
филма, а на снимачната площадка си е 
партнирал с актьори като Брад Пит, Хави-
ер Бардем, Пенелопе Круз, Дуейн Джон-
сън - Скалата, Стивън Сегал и много дру-
ги.

Всичко започва през 1993 година, ко-
гато Тодор пристига от родното си село 
в София и се записва да тренира джудо и 
самбо. Усилената работа в залата му носи 
заслужени успехи –

печели републикански 
титли по джудо и самбо

Явява се и на европейски и световни 
турнири, в които е стигал и до третото 
място. Печели международни състеза-
ния. И днес е сигурен, че това са първите 
му крачки към каскадьорството.

„Всичко тръгва от залата. Сега са дос-
та по-модерни от тези, в които ние тре-
нирахме едно време“, споделя Тодор Ла-
заров пред SHORTcut Academy. Той си 
спомня, че условията били доста по-ло-
ши, дори мизерни, а залите – студени. „Но 
пък трудните времена раждат много сил-
ни хора. И клише е, но нали казват – това, 
което не ни убива, ни прави по-силни. И 
то си е така“, споделя българинът.

В началото той искал да стане професи-
онален състезател, но годините в Бълга-

рия тогава били трудни. През 1997-1998 
година нямало пари в спорта, Георги по-
лучавал заплата от 60 лв. на месец, които 
така и не получавал. За да си помага, раз-
товарвал с приятелите си тирове.

Тогава негов приятел му показал, че 
има възможности и извън професионал-
ния спорт. Той го попитал дали иска да се 
снима във филм, а Тодор се съгласил, без 
дори да знае, че става дума за каскади. 
Но се явил и режисьорът го харесал.

„Беше много интересно, защото коор-
динаторът ми каза да умра, а аз го попи-
тах: – Как? Беше ми за първи път. И той ми 
каза: – Абе, нали си виждал футболистите 
как падат за дузпа, ей така ще го напра-
виш и ти. И аз точно така направих. Мно-
го му хареса, но всичко приключи за 4-5 
дни. И аз си казах – е, колко хубаво било 
това.

Все пак киното е магията
спомня си днес Тодор.

После продължил работата си в скла-
да, докато друг негов приятел не му 
се обадил, че пак се снима филм в Со-
фия и търсят каскадьор. Лентата била с 
Кристоф Ламбер и имали нужда от по-
слаб човек, който да се качи на върха на 
една пирамида.

„А аз тогава бях 50 кг с мокри дрехи. 
И пак отидох, те се събираха на конната 
база на „Славия“. Шефът на каскадьорите 
ме пробва, аз се качих много бързо и той 
каза – супер, идвай да тренираш с нас. И 
оттам започна кариерата ми“, казва Лаза-
ров.

Той споделя и че каскадьорите от Бъл-
гария в по-голямата си част са минали 
през джудото и самбото. „В каскадьор-
ството трябва да се научиш да падаш. И 
в джудото е така – първо трябва да се на-
учиш да падаш, а след това се учиш да се 

изправяш“, споделя професионалистът.
Така и неговият път от джудото до хо-

ливудските филми започва от филма с 
Кристоф Ламбер. След като се справя със 
задачите там, започват да го викат по-
често, а също и да го обучават, най-вече 
на езда, което пък му дава шанс да преот-
крие конете и да се влюби в тях.

„С големите звезди, ама наистина го-
лемите звезди, се работи много лесно - 
казва Тодор. – С тези, които не са толко-
ва звезди – се работи трудно. Хора като 
Брад Пит, като Хавиер Бардем и Пенело-
пе Круз – ами... душици. Той иска да свър-
ши работа, да помогне, кадърът да стане 
супер и прави точно каквото му кажеш, 
не се оплакват“, споделя още българинът.

Заради професията си

той е обиколил целия свят
Снимал е в Колумбия, Индия, Малай-

зия, Нова Зеландия. Понякога прекарва 
по осем месеца в чужбина. Когато се връ-
ща у дома, посещава залата по джудо, от-
където е започнала кариерата му на кас-
кадьор.

„Преди много повече стоях в залата. 
Сега съм много виновен пред децата и 
всичките треньори от нашия клуб. Деца-
та много ме зареждат – от тях струи та-
кава невинност, такава доброта... Тази 
енергия, която е чистата, неопетнена, ме 
зарежда“, казва той.

Преди няколко години Тодор основава 
фондация „Благодаря ти“. Тя свързва хо-
рата в нужда с тези, които искат да им по-
могнат. Прави го и защото смята, че дър-
жавата е абдикирала.

„Моята мотивация е, че трябва да виж-
даме хората щастливи, трябва да ги пра-
вим щастливи по някакъв начин, тряб-
ва да предаваме тази енергия, защото 
ако аз имам някаква позитивна енергия, 
трябва да ти я предам на теб, за да можеш 
ти да се усмихнеш, което също е някаква 
помощ – да подариш усмивка – много е 
лесно“, сподели той през 2017 г.

Българин проби с 
каскади в Холивуд

Тодор Лазаров е делил снимачната 
площадка с Брад Пит, Пенелопе Круз и др.

Тодор с част от екипа, снимал филма за Пабло Ескобар. На снимката е и Хавиер Бардем

Снимкa: „24 часа“

Снимки: mila.bg
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За 24 часа: 131 000 са се 
заразили с Covid-19 в света

Броят на потвърдените случаи на 
зараза с новия коронавирус по 
света за последното денонощие 

във вторник се е увеличил с повече от 
131 хиляди души и е надхвърлил 6,93 хи-
ляди, съобщи Световната здравна орга-
низация.Смъртните случаи са се увели-
чили с 3,4 хиляди и вече са почти 401 
000 по данни на СЗО. Към 11 ч. в понеделник в света са били установени 6 931 000 
заразени и 400 857 починали. Регионът Северна и Южна Америка е на първо мяс-
то по брой на заразените - те са 3 311 387.

Болниците в Ухан били 
претъпкани от октомври

Спътниковите снимки, показващи 
рязко увеличен брой на линей-
ки и автомобили пред основните 

болници в китайския град Ухан, сочат, 
че коронавирусът е плъзнал там месе-
ци преди китайските власти да признаят 
за епидемията. Това е изводът на проуч-
ване на Медицинския факултет на Хар-

вард, Здравния университет в Бостън и Детската болница в Бостън, базирано на 
сателитните снимки, както и на тенденциите в търсенето в интернет. Според да-
нните паркингите пред болниците са пълни от август 2019-а, а през октомври те 
са били с най-много автомобили.

СЗО промени позицията си  
за носенето на маски
СЗО промени позицията си 

за предпазните мас-
ки. Сега организацията 

препоръчва маските да се носят на всич-
ки места, на които е трудно да се спазва 
дистанция. Като пример за такива мес-
та генералният директор на СЗО Тедрос 
Адханом Гебрейесус посочи обществе-
ния транспорт и всички останали места 
на закрито, на които се събират много хора. „Съветваме хората над 60 г., както и 
онези, които имат предишни заболявания, да носят медицинска маска на всички 
публични места, на които е възможно да се стигне до предаване на инфекцията“, 
каза Гебрейесус.

Москва отменя ограниченията 
заради коронавируса

Москва отменя ограниченията за-
ради коронавируса и се връща 
към нормалния живот. Кметът на 

руската столица обяви, че още от днес се 
отменя изолацията и пропускателният ре-
жим. Вече няма да е в сила и въведеният 
график за разходки. Ресторантите и кафе-
нетата ще отворят на два етапа. От 16 юни 

стартират летните тераси, а от 23 - заведенията ще започнат да приемат посети-
тели и в помещенията. Русия обяви, че отваря частично своите граници.

„Исках да се заразя с Covid-19, 
за да покажа, че не е чума“
Президентът на Украйна Володимир 

Зеленски съобщи, че е искал да се 
зарази с коронавирус, за да пока-

же на хората със собствения си пример, че 
„това не е чума“. Това става ясно в матери-
ал на вестник „Украинская правда“. „Исках 
сам да премина през този етап. За да бъде 
по-лесно на хората. Когато бяхме в момент 
на депресия, се събрахме. Предложих на 
хората си: „Нека бъда заразен“, разказва 
той, но признава, че семейството му не би му простило.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Беше в средата на март 2001 г. „Коман-
дирът“ Костов тъкмо беше изхвърлил 
„кардинала“ Бисеров от СДС, а Бисеров 
вече бе успял да формира собствена пар-
ламентарна група и се канеше да прави 
партия, с която да продължи борбата за 
синята идея. Някъде бях казал/написал, че 
лошо се пише на партия, в която едновре-
менно съществуват кардинал и командир 
- имах предвид, че е невъзможно мирно-
то съществуване на партиен лидер, който 
е концентрирал цялата власт в центъра, и 
друг влиятелен партиец, който държи ед-
нолично структурите по места. Могат да 
съществуват 10, 20 силни лидери в една 
партия, но само 2-ма - не. Единият трябва 
да отстъпи. Диархията не е приложима в 
демокрацията. Та когато Бисеров тръгна 
да пада, ми каза: „Оказа се вярно. Така се 
прави в учреждение, не в партия. Това е 
един проблем, от който СДС вече няма как 
да излезе. Решението на този проблем ми-
нава през катаклизъм.“

Бисеров не успя да се пребори с Кос-
тов, но и Костов не успя да опази синята 
идея. Години по-късно Цветан Цветанов 
не се поучи от този опит и затова нямаше 
никакъв шанс да се пребори с Борисов. 
Командирът Бойко отстрани овреме пар-
тийния си кардинал Цветан, който дори и 
да направи партия, няма да изиграе нова 
блестяща роля на политическата сцена. 
Въпреки това Борисов ще преживее кра-
ха на ГЕРБ, както Костов видя разпада на 
СДС.

Това е така, защото Борисов не отстра-
ни правилния втори силен играч на поли-
тическата сцена. Той не беше Цветанов и 
не е в ГЕРБ. От години цялата власт в стра-
ната - политическа, съдебна, икономиче-
ска, медийна - се концентрира в ръцете 
на Борисов и Делян Пеевски - тези два-
мата са си по-близки от всички съпартий-
ци, от всички, които празнуват сребърна 
сватба, и от всеки тандем акула-риба при-
лепало. Уникална политическа симбио-
за. Този проект очевидно е работещ, след 
като толкова години Борисов е на власт, 
а Пеевски увеличава присъствието си във 
всички сектори.

Този тандем подгони Цветан Василев 
към страната на плескавиците, този тан-
дем мачка Васил Божков, този тандем 
унищожава бизнеси и създава нови с дър-
жавни пари. Този тандем командва изпъл-
нителната власт, нарежда на парламен-
тарната, кадрува в съдебната и погребва 
медийната. И страшно се ядосва, че не 
държи президентството, макар то да не е 
никаква власт. И ежедневно се нервира, 
ако някъде е останала медия, която все 
още не контролира.

В началото на прехода се надявахме, 
че ще ни управляват умните, способните 
и заслужилите, сънувахме някаква мери-

торкация. След гладните години на пре-
хода се надявахме на ЕС като на някакъв 
велик пъдар, който да пляска през ръце-
те крадливите ни политици и бизнесме-
ни, които са възможни само през държав-
ните поръчки. Нищо такова не се случи. 
Не, властите в България се срастваха под 
одобрителния поглед на ЕС, който днес 
направо дарява 15 млрд., по-голямата 
част от които директна безвъзмездна по-
мощ, на държава, която се управлява от 
тесен приятелски кръг.

Начинът, по който се управлява Бълга-
рия, ежедневно намалява доверието в де-
мокрацията, превръща я в илюзия, която 
прикрива управлението на елитите... Хо-
рата бяха научени, че демокрацията се 
свежда само и единствено до ритуално 
правене на избори. Т.е. единствените ос-
татъци от демокрацията са и ще бъдат из-
борите. Които няма да бъдат печелени от 
политическите алтернативи, но ще бъдат 
губени от алиенирания народ...

През последните години управляващи-
ят ни тандем започна да използва все по-
активно лостовете на страха. След афе-
рата „КТБ“ последваха един куп удари по 
крупни бизнесмени, които първо търкат 
наровете на арестите, после губят пого-
ловно бизнесите си и накрая излизат на 
свобода голи и боси, така, както са били, 
преди да забогатеят. Освен експропри-
ация на собственост тук по-важното е 
насаждането на страх. Под лозунга за 
„въздаване на справедливост“ се насаж-
да усещането, че всички, които ходят по 
улиците, са заподозрени хора. Нехвана-
ти жертви на съдебната система. Спомня-
те си какво се случи в края на миналата 
седмица - заради нищонезначещ списък, 
нахвърлян върху снимка, прокуратура-
та се закани да проведе серия от разпити 
на знакови бизнесмени. Ей така, напреже-
ние да има...

Всичко върви превъзходно в света на 
Борисов и Пеевски. Но не сте забравили - 
диархията е невъзможна. Нито в партиен, 
нито в национален мащаб. Твоят минис-
тър вреди на моите интереси. Моят про-
курор е засегнал твои хора. Едни сделки 
за над 100 млн. са прекратени ненужно с 
гласовете на твоите депутати. Вестници-
те ти ме плюят. Едни пари от ЕС не се раз-
пределят честно. Идва моментът, в който 
властимащите ще стигнат до спор за пари 
или за още власт. В един момент проку-
ратурата ще почука на врата на Пеевски. 
Или на Борисов.

Интересите в олигархичното управле-
ние е трудно да се регулират. Сега ста-
ва със страх, но страхът не е достатъчно 
силен фактор, който да спре не бунта на 
обезверените, а скандалите в класата на 
властта.

Няма друг начин. Преди години бяха 
необходими няколко хиляди души да 
развеят байряци пред парламента, да 
блокират Орлов мост и да падне прави-
телството. На теория е достатъчно да се 
събере парламентарна опозиция и да 
свали властта. На практика нищо такова 
не може да се случи. Самотна атака на Ва-
сил Божков разклаща властта най-малко-
то защото повдига завесата и осветлява 
задкулисието. Тя има ефект, но тази атака 
не е нищо повече от „скандал в класата на 
властта". А скандалите по върховете вина-
ги са за пари и власт.

ПЕТЬО ЦЕКОВ

Чистката 
наближава Пеевски

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

„Обещавам, че „Левски“, за 
да вземе купата, спирам да 
карам на червено.“

Треньорът на баскетболния 
„Левски Лукойл“ Константин 

Папазов по повод участие 
на футболния „Левски“ в 

полуфиналите за Купата на 
България

„Чакам, защото сега съм скопен.“
Премиерът Бойко Борисов пред „Панорама“, 

докато коментираше поредната доза 
обвинения на Васил Божков

„Народът беше дисциплиниран… А сега трябва 
да се лекуват психическите поражения.“

Членът на Националния оперативен щаб Тодор 
Кантарджиев обобщи извършеното за 100-те дни, 

в които действа щабът за борба с коронавируса

„Германците може да се самозалъгват, 
че нямат нищо против чернокожите, но 
забравят едно: нашите чернокожи са 
турците, арабите, румънците и българите.“

Главният коментатор на „Ди Велт“ Жак 
Шустер в традиционната си колонка, този 

път посветена на протестите в САЩ

„Кубрат Пулев и политиката 
са несъвместими… Няма 
как да успея в подобен 
тип система, защото съм 
интелигентен човек и си 
давам сметка за всички тези 
неща.“

Боксьорът Кубрат Пулев 
коментира твърденията 
на бившата си половинка 

Андреа, че ще влиза в 
политиката

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/
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П
андемията от коронавирус 
се оказа проблем за трафи-
ка на наркотици в световен 
мащаб, с какъвто наркокар-
телите изглежда не са били 

подготвени да се сблъскат. Резултатът е 
намалено потребление и недостиг, кое-
то води и до по-високи цени. Някои све-
товни производители на дрога се видя-
ха принудени да извадят наркотик от 
резервни количества, съхранявани за 
„черни дни“. Други пък изцяло спряха 
трафика и се пренасочиха към по-пече-
ливши в момента дейности като създа-
ването на фалшиви лекарства и кибер-
престъпност.

Кризата се усети и в България, но по-
друг начин. Заради извънредното по-
ложение в страната и в Европа огромни 
количества дрога не успяха да напус-
нат границите и останаха на българска 
територия. Заловените преди дни над 
360 килограма кокаин за 100 милиона 
лева в „Студентски град“ трябвало да 
продължат своя път към Западна Евро-
па и Русия. България била просто част 
от маршрута. По план не трябвало да се 
задържи дълго тук, но карантината про-
меня всичко.

Строгите мерки наложили голямото 
количество кокаин да не напуска гра-
ниците на страната, тъй като изнасяне-
то му щяло да бъде рисково, пише „168 
часа“. Затова дрогата е държана в нае-
тия от Николай Петров апартамент, за 
който мъжът плащал приблизително 
500 лв. на месец. Не живеел в него, а го 
използвал само за депо.

Кокаинът трябвало 
да продължи по суша

но пандемията объркала замисъла. 
Мерките, въведени заради нея, създа-
доха сериозни ограничения най-вече 
в контрабандата с въздушния и пътни-
ческия транспорт. Така кризата остави 
отпечатък и върху българския нарко-
пазар. Това доведе и до увеличаване на 
цените на канабиса, хероина, кокаина и 
синтетичните наркотици.

Ситуацията в България обаче не е 
прецедент. Страни като Италия и таки-

ва в Централна Азия също са отбеляза-
ли сериозен спад в разпространението 
на дрога.

Нигер пък счупи рекорд, обявявай-
ки, че наркотрафикът е бил напълно 
прекратен по време на ограничени-
ята. Според различни доклади общи-
ят спад се дължал на факта, че крими-
нални групи, организиращи трафика на 
наркотици, са съсредоточили внимани-
ето си върху други незаконни дейнос-
ти, които ще могат да развиват по вре-
ме на COVID-19. Сред тях - създаването 
на фалшиви лекарства и киберпрестъп-
ност.

Малко по-незасегнат от ограниче-
нията заради вируса остава трафикът 
на наркотици по море. Експерти твър-
дят, че това е най-лесният път, по кой-
то може да бъде прекарвана дрога в 
особено големи количества. Кокаинът, 
транспортиран чрез контейнери в ко-
раби, засега продължава да е на при-

близително същите нива, на които е бил 
и през 2019 г. Разликата обаче е в

броя на пратките, 
които са залавяни

Ударите през тази година са се увели-
чили значително в сравнение с минала-
та.

За никого не е тайна откъде идва спа-
дът на доставките на кокаин в световен 
мащаб. Един от най-големите произ-
водители Колумбия също е възпрепят-

стван заради пандемията. В ключови 
райони за производство тотално е огра-
ничена възможността за пътуване по 
вече познати и начертани маршрути. В 
различни публикации се твърди, че там 
имало недостиг дори и в наличието на 
бензин. Коката, която все пак успявали 
да изнесат от страната, била държана 
като резервна. Според властите нейното 
наличие не намалявало особено много, 
тъй като тя била произведена още пре-
ди месеци. Трафикантите я държали в 

положение stand by, в случай, че работа-
та им някой ден бъде възпрепятствана.

Другият голям производител на кока-
ин - Перу, също отчете спад в трафика 
на дрога. Според разследващи това ще 
бъде за много кратък период от време, 
тъй като криминалните групи там из-
ползват наркоподводници при извън-
редни ситуации.

В световен мащаб е намаляло и раз-
пространението на хероин. Причини-
те -

липсата на „работници“
които да събират реколтата от опи-

умния мак в Афганистан и Ирак. Две-
те страни са на челните места по про-
изводство, тъй като растението вирее 
най-добре при тях заради подходящия 
климат.

Засегнати от недостига на хероин са 
Австрия, Хърватия, Франция, Порту-
галия, Испания и България. В тях е от-
четен спад на вноса. Малко след обя-
вяване на извънредното положение в 
България през март властите успяха да 
хванат 72 кг хероин за над 10 млн. лв. 
Дрогата беше скрита в камион с българ-
ска регистрация на тирпаркинг в Хаско-
во. Тя била прeднaзнaчeна зa Зaпaднa 
Eврoпa, а по време на акцията са задър-
жани чeтиримa души заедно с лидера 
Станимир Тодоров-Сейхан.

Според проучвания недостигът на 
точно този наркотик в миналото е уве-
личил споделянето на игли, което пък 
към днешна дата може да доведе до 
разпространение на хепатит и СПИН, 
както и на COVID-19.

Засегнати от пандемията се оказаха и 

наркопазарите на Южна Корея, Япония 
и Австралия. При тях е усетена най-ве-
че липсата на синтетична дрога. При-
чината - наркотиците пристигали по 
въздушен път, който доскоро беше на-
пълно ограничен. Франция също не 
остана по-назад. По време на извън-
редното положение контрабандата на 
наркотици в страната е намаляла с 30-
40% за сметка на цените, които са се по-
качили двойно.

Изглежда, най-незасегната от панде-
мията остава Боливия. Вирусът по-ско-
ро попречи на самите власти да кон-
тролират отглеждането на растението 
кока, от чиито листа се получава стиму-
лантът.

На фона на кризата от занижени 
продажби, наркотрафиканти в 
Милано останаха без солидната 

сума от 15 млн. евро. Парите бяха от-
крити от италианската полиция, скри-
ти в кашони в апартамент. Това е най-
голямата сума кеш за всички времена, 
която е била намирана някога в Ита-
лия.

Според в. „Стампа“ става въпрос за 
дълго издирваното от властите съкро-
вище на банда наркотрафиканти, кон-
тролиращи пазара на дрога в Милано.

Пачките били пакетирани в 28 кашо-
на и зазидани в пространство от 40 см 
между две стени в спалнята на апар-
тамент. Той бил нает от 69-годишния 
Джузепе Кауки, баща на 47-годишния 
Масимилиано, смятан за царя на дро-
гата на местната борса, разказва „168 

часа“. До съкровището на наркотра-
фикантите полицията стигнала бла-
годарение на подшушването на бивш 
съратник на Кауки, който е в затвора с

16-годишна присъда 
за наркотрафик

Плячката си наркотрафикантите на-
трупали чрез трафик предимно на ха-
шиш. Той тръгвал от Мароко и с част-
ни яхти и италиански скипъри стигал 
до крайбрежието на област Лигурия.

Италианските следователи от ди-
рекцията „Антимафия“ се снабдили с 
плановете на много апартаменти, оп-
итвайки да стигнат до съкровището 
на Кауки. Именно в плана на един от 
апартаментите, взет под наем от баща-
та на наркотрафиканта, имало нещо 
съмнително. Зад трикрилен гардероб 
в спалнята и зад бетонната стена, на-
правена там преди 2 г., били открити 
кашоните с парите. Само в първия от 
тях полицията изброила 550 000 евро. 
Други 140 000 евро били заключени в 
каса, а 20 000 – в работилницата на ба-
щата на Кауки, автомонтьор, който не 
декларирал никакви доходи пред да-
нъчните.

Въпреки това обаче имал скъ-
по хоби – колекционирането на рет-
ро коли. Зидар, смятан за експерт по 
скривалищата, направил тайника в 
апартамента. По време на подслушан 
от полицията телефонен разговор го-
деницата на Кауки казала на приятел-
ка, че той имал толкова много пари, че 
можело да осигурят и живота на бъде-
щите поколения. Самият Кауки възна-
мерявал да инвестира част от парите 
в ресторант. Милионите, конфискува-
ни от властите, ще отидат в Единния 
фонд на правосъдието.

Пощенска пратка от САЩ с марихуа-
на в нея бе заловена на летище София 
по време на пандемията.

Изпращачът е бил американец, а 
получателят - мъж от София, съобщи-
ха тогава от прокуратурата. Колетът е 
бил проверен от митничари с рентген. 
Служителите на реда забелязали стра-

нен обект с характерно зелено оцве-
тяване. Освен това от пратката се но-
села миризма на индийски коноп.

Колетът е спрян и е подаден сигнал 
към сектор „Борба с наркотрафика“ на 
летището.

Софийската градска прокуратура 
разследва наркотрафика.

Канабис на летище „София“ 
в пратка от САЩ
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Пандемия и наркотрафик – 
несъвместима комбинация
XКоронавирусът удари и световния пазар на дрога, някъде търговията замря, а другаде извадиха стока за „черни дни“

Снимкa: „168 часа“

€15 млн. кеш от дрога, 
скрити в стена

Снимкa: Irish Sun

Акция на интерпол срещу наркотрафика
Снимкa: Interpol

Снимкa: Evropol

Част от открития в България 320 кг хероин 
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42 
милиона молби за обезщетение за безработица са подали американците от началото на пандемията от 
коронавирус. Това твърди Институтът за политически изследвания. Според анализа му карантината е оказала 
изключително негативно влияние върху материалното положение на живеещите в Америка.

 в цифри

розови цвята съдържа в себе 
си роза, която грейна в парк 
„Розариум“ в Казанлък. Атрак-
тивната арт творба е дело на ра-
ботници от общината, които часове 
редили красивата Дамасцена на пло-
щада пред единствения в света Музея 
на розата. На финала на 117-те Празници 
на розата цветовете ще бъдат разпръснати 
из града.

редили красивата Дамасцена на пло-
щада пред единствения в света Музея 
на розата. На финала на 117-те Празници 
на розата цветовете ще бъдат разпръснати 

72 000 

млрд. от банкомати открадна-
ха румънци от курортите на 
Мексико. През 2014 г. румънска 
компания подписала договор с 
Банко Мултива за инсталиране 
на банкомати в различни мекси-
кански курорти. Румънците оба-
че използвали банкоматите, за 
да клонират картите на туристи-
те и да крадат пари.

$1,2 

години отбеляза българският лев на 4 юни. На тази дата през 1880 година той е оп-
ределен за национална валута и е приравнен към златния френски франк. До 1951 г. 
българските пари се правят в чужбина. Първите български банкноти от 20 и 50 лева са 
отпечатани през 1885 година.

години отбеляза българският лев на 4 юни. 
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Г
оспод беше българин през 1994 
година, когато националният ни 
футболен отбор направи фурор 
на световното по футбол в САЩ и 
завоюва четвърто място.

Но Господ беше българин и през 1937 г., 
когато Джон Атанасов е осенен от идеята 
за това как да се конструира първият ком-
пютър. В изследователската си работа за 
щатския колеж в Айова (сега университет) 
той се опитвал да създаде по-бърза изчис-
лителна машина и тъй като дълго не успя-
вал да довърши проекта, една мразовита 
вечер излязъл с колата си и отпрашил към 
Илинойс. Спрял след около 200 км в край-
пътно заведение. Вътре,

на една салфетка, 
начертал скица

на първия в света цифров компютър за 
решаване на големи набори от едновре-
менни линейни уравнения. Това е пър-
вият електронен непрограмируем ком-
пютър със специално предназначение. С 
това Атанасов се превръща в един от ге-
ниите на нашето съвремие

На 15 юни се навършват 25 години от 
смъртта му.

Историята за Джон Атанасов започва 
още от Априлското въстание от 1876 г. в 
село Бояджик, Ямболско. На 11 май 1876 г. 
хората от селото се събират в църковния 
двор, за да почетат братята Кирил и Мето-
дий. Владетелят на околните села Еден ага 
нападнал селото със своите войници, кои-
то започнали грабежи и кланета. Нападна-
та е и църквата, където са се крили много 
от жителите. Убити са десетки мъже, жени 
и деца. Сред малкото оцелели е едно бебе 
– Иван Атанасов. Той оцелял заедно с чичо 
си.

През 1889 г. чичото на Атанасов имигри-
ра от България в Америка. Името на Иван 
е променено на Джон от имиграционните 
служители на остров Елис, Ню Йорк. Мал-
кият Джон израства като добър ученик и 
проявява интерес към спорта, особено 
към бейзбола. Чичо му се жени за амери-
канка с ирландска кръв, която е учителка 
и помага на момчето да научи алгебра на 
по-високо ниво.

Повратен момент в живота на Джон 
Атанасов е когато чичо му му подарява 
сметачна линия, с която той смята с удо-
волствие. По-късно завършва електроин-
женерство по примера на чичо си, който 
също става инженер. Магистърската си 
степен по математика и докторската си 
дисертация по теоретична физика Ата-
насов защитава в щатския колеж в Айо-
ва. Професионалната му кариера започва 
също там като

преподавател 
по математика и физика

При работата му с докторантите бъл-
гаринът непрекъснато трябва да решава 
сложни диференциални уравнения. На-
личната изчислителна техника по това 
време е настолни сметачни машини и та-
булатори. След няколко неуспешни оп-
ита да ги приспособи Атанасов стига до 
идеята за принципно нова машина за из-
числения, основана не на механика, а на 
електричество и електроника и превръща 
десетичните числа в двоични, извършва 
аритметични операции, използва логиче-
ски изрази и записва междинните резул-
тати в регенеративна памет. Според Ата-
насов компютърът по онова време първо 
е трябвало да добавя и изважда, а по-къс-
но тези операции могат да се разширят в 
умножение и деление.

Нашият изобретател намира съмиш-
леник в лицето на един от своите докто-
ранти - Клифърд Бери. След като Атана-
сов проектира компютъра на салфетка, 
двамата създават прототипа на машината 
през 1939 г. Aтанасов успява да издейст-
ва финансиране от 600 долара от колежа 
в Айова. Машината e известна като ком-
пютър на Атанасов-Бери. През декември 
1939 г. компютърът е демонстриран пред 
администрацията на колежа, като Атана-
сов убеждава нейните членове, че си за-

служава те отпуснат помощ от

5000 долара за изграждане 
на истински компютър

на базата на прототипа. Поради влизането 
на САЩ във Втората световна война, про-
ектът остава незавършен.

Атанасов прави опити за патентоване 
на откритието си, но заради войната не ус-
пява да го направи и затова и не печели 
пари от него. Той оставя на администраци-
ята на колежа да довърши патентоването, 
но вместо това от там демонтират прото-
типа, защото Атанасов е мобилизиран за 
военна служба извън Айова.

Българинът явно е бил алтруист и става 
жертва на кражба на откритието си. Пре-
ди да бъде мобилизиран, той показва ком-
пютъра на друг учен - Джон Моукли. По-
следният заедно с няколко сътрудници 
създават компютъра ENIAC, който става 
собственост на компанията Sperry Rand 
Corporation. Контролна компания за дан-

ни (CDC), Honeywell и General Electric вли-
зат в спор за патентни права за компютъра 
и се свързват с Атанасов да свидетелства, 
че ENIAC е взаимстван. Съдията по делото 
отсъжда, че Моукли е използвал идеите 
на българина. Новината за това кой е изо-
бретателят на компютъра остава на заден 
план в медиите заради аферата Уотъргейт.

След това Атанасов работи в областта 
на компютърното образование и разра-
ботва фонетична азбука за използване с 
компютри. Носител е на много отличия и 
награди, включително

най-високата чест 
на ВМС на САЩ

присъдена на цивилни граждани и На-
ционалния медал на САЩ Технология, 
представена от президента Джордж Буш 
през 1990 г.

Атанасов умира на 15 юни 1995 г. след 
инсулт в дома си в град Фредерик, Мери-
ленд.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

25 години от смъртта 
на най-великия българин  
в Америка и света
XДжон Атанасов изобретява компютъра и се 

превръща в един от гениите на съвремието ни

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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О
бичайната йерархия с ней-
ните „мъжкари“ ще остане 
в миналото в новия свят, 
подреден от пандемията. 
Това смята един от най-из-

вестните футуролози, германецът Хорст 
Опашовски. Според него силните на 
деня, включително и политиците, ще 
трябва да свикнат, че хората все по-ряд-
ко ще са склонни да им дадат изцяло да 
държат кормилото, а водещи ценности 
ще станат отговорността и готовността 
да се помага на другите.

Хорст Опашовски в кризисни време-
на е консултирал няколко канцлери на 
Германия, включително Ангела Меркел. 
Той има принцип – да се старае да из-
бягва думата „прогноза“. Говори за перс-
пективи, шансове, насоки за развитие 
- и подчертава, че целта на футуроло-
гията е не да прави пророчества и да 
гледа на кафе, а на базата на съществу-
ващите тенденции да описва възможни-
те бъдещи сценарии. Което на свой ред 
помага да се подхранват положителни-
те развития и да се противостои на не-
гативните.

„Трябва да знаем какъв би могъл да 
бъде утрешният ден, за да можем да го 
направим такъв, какъвто го искаме“, гла-
си една от любимите фрази на Опашов-
ски, цитирана от „Дойче веле“. Така се 
нарича и най-известната му книга, коя-
то е бестселър в Германия - „Знай какво 
ще стане“.

Той предсказва пандемията 
още преди 16 години

79-годишният експерт е изключител-
но търсен в Германия - особено сега, 
когато всеки иска да знае как би могъл 
да изглежда животът след пандемията. 
Мнението на проф. Опашовски се цени 
не на последно място поради факта, че 
вече неведнъж е предсказвал бъдещо-
то развитие, включително и настоящата 
пандемия. Преди 16 години футуроло-
гът публикува изследване от 500 стра-
ници за това каква ще е Германия през 
2020 година. И там, наред с другото, ста-

ва дума и за възможна епидемия. Още 
тогава експертът говори за необходи-
мостта от подготовка за тази заплаха.

Прогнозите на Хорст Опашовски не-
рядко са мрачни. Но това, както казва 
той, се дължи на факта, че една от най-
важните задачи на футурологията е да 
предупреждава за опасностите, за да 
могат хората да им се противопоставят. 
В този контекст е наистина изненадващ 
оптимизмът, с който той говори за бъ-
дещето след пандемията - Опашовски е 
убеден, че много неща ще се променят 
към по-добро.

Нови ценности 
и приоритети

Хората, преживели времената на пан-
демията, ще станат по-уверени в себе 
си, като същевременно ще се засили 
чувството за общност. „Семействата ста-
ват по-сплотени, по-внимателни. Даже 
отношенията с досадните съседи са се 
затоплили“, казва футурологът. Вижте, 
добавя той, как хората си помагат вза-
имно, колко са любезни към човека от 
съседния вход, с когото преди дори не 
са се поздравявали. А по-възрастното 

поколение, което преди се е оплаквало 
от равнодушието на по-младите, сега е 
трогнато от готовността им да помагат.

Именно взаимната помощ и солидар-
ността ще се превърнат в основа на бъ-
дещите обществени отношения, по-
сочва Опашовски. А на първо място в 
живота ще е не работата, а семейството, 
домът. И в това няма нищо необичайно: 

във времена на заплахи хората винаги 
се насочват към „своето“ - там, където се 
чувстват защитени.

Медицината с нова тежест
Сериозните кризи често водят до пре-

осмисляне на ценностите и приоритети-
те, особено при младите хора. Днешни-
те времена не правят изключение, смята 
Опашовски. Според него тенденцията е 
ясна: в междучовешките отношения все 
повече ще се ценят чувството за отго-
ворност, честността, възможността да 
разчиташ на другия, готовността му да 
помага.

Германският футуролог е убеден и 
в това: обичайната йерархия с нейни-
те „мъжкари“ окончателно ще остане в 
миналото. Политиците ще трябва да се 
примирят с факта, че хората вече няма 
да са толкова склонни изцяло да им 
предоставят кормилото. На властима-
щите ще им се наложи да преразгледат 
и социалноикономическите приорите-
ти. Медицината и здравеопазването ще 
придобият много по-голямо значение, 
подчертава професорът. Нещо повече 
дори: „Не бих се учудил, ако в Германия в 
обществен и в икономически план сфе-
рата на здравеопазването измести авто-
мобилостроенето“, казва Опашовски.

След Covid-19: Мъжкарите 
остават в миналото
Семейството ще измести работата в новите приоритети на хората, смята германски футуролог

Хорст Опашовски
Снимкa: „Дойче веле“

Снимкa: Flickr

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Р
астителните студенопресова-
ни масла са неизменна със-
тавка в качествената съвре-
менна козметика, те са ценна 
диетична и здравословна 

храна или добавка. Сред тези „живи“ би-
ологични продукти кайсиевото масло 
е незаменим дар срещу признаците на 
стареенето.

Полезните свойства на маслото от 
кайсиеви ядки били известни още на 
древните китайци, а през 1 век след 
Христа те стават популярни и в Европа. 
През 16 век стойността на кайсиевото 
масло гонела цената на златото.

Кайсиевото масло съдържа голямо 
количество от витамините А, Е и В-гру-
пата, както и незаменимите мастни ки-
селини Омега 6 и Омега 9. Те са мощни 
биостимулатори, участват в редица би-
охимични процеси.

Маслото от кайсиеви ядки ускоря-
ва клетъчната обмяна, спомага образу-
ването на колаген. Всичко това го пра-
ви идеално козметично средство. То 
действа овлажняващо и регенериращо 
на сухата и зряла кожа. Кайсиевото мас-
ло е особено подходящо средство сре-
щу бръчки не само защото подпомага 

образуването на колаген и хидратира 
кожата, но и защото в него се съдържа 
природен восък, който действа подоб-
но на филтър.

За гладка и кадифена кожа и за пре-
махване на фините бръчици добавете 
няколко капки кайсиево масло към лю-
бимия си крем за лице. Разбъркайте до-
бре и използвайте по обичайния начин.

Намалява възпаленията
Ако страдате от хронична болка и 

възпалителни състояния като артрит 
и подагра, то прилагането локално на 
кайсиево масло води до успокояване 
на болката и намаляване на отока и за-
червяването.

Кайсиевото масло е базово масло за 
кремове и маски на кожата и косата. То 
се използва успешно за подхранване на 
косъма и за запазване на неговата елас-
тичност.

За нормална и суха коса вземете 1 
жълтък, 1 супена лъжица домашно за-
квасена сметана, 10 капки кайсиево 
масло. Разбъркайте, след това нанесете 
сместа върху главата. Задръжте за 10-15 
мин., след това изплакнете с топла вода. 

Правете тази маска 1-2 пъти седмично.
Благотворно влияние оказва и върху 

ноктите. Може да се използва за тонизи-
ращ масаж на тялото. Подобрява кръво-
обращението и стимулира естествените 
жизнени функции.

Кайсиевото масло се приема добре от 
кожата, попива в дълбочина и й прида-
ва кадифена мекота. При масаж с кайси-
ево масло или в комбинация и с други 
ненаситени масла бързо

се подобрява локалното 
кръво- и лимфообращение,

което спомага за възстановяване на 
тургора на кожата.

Тъй като кайсиевото масло е леко, из-
ползването му не води до прекомерно 
омазняване и разширяване на мастните 
пори. Затова пък полезните биоактивни 
вещества, които се съдържат в маслото, 
лесно проникват през кожата и влияят 
благотворно на организма.

Хубавото е, че алергични реакции се 
наблюдават твърде рядко. За да избег-
нете неприятни последици, предвари-
телно го тествайте. Нанесете малко ко-
личество масло върху задната част на 
ръката си и не изплаквайте три часа. 
Ако имате някакви отрицателни реак-
ции, тогава принадлежите към онзи ма-
лък процент от хората, които не трябва 
да използват кайсиево масло.

В източната медицина то се използва за лечение на язви и хемороиди

Кайсиевото масло пази 
от бръчки и артритЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Болки в костите и ставите често во-
дят до развитието на хронични въз-
палителни процеси или други сери-
озни заболявания. За да се реши този 
проблем, трябва да „смажете“ стави-
те, да укрепите костите и да намалите 
възпалението.

Тази рецепта съчетава продукти 
със специални лечебни свойства. 
Джинджифилът има мощни противо-
възпалителни свойства, които укреп-
ват имунната система и действат като 
превенция на редица заболявания, а 
морковите са пълни с важни храни-
телни вещества за по-добра костна и 
ставна система.

Необходими са ви 5-6 средно голе-
ми моркова, 1/2 чаена лъжичка черен 
пипер, 2 см пресен корен от джин-

джифил, 1 см корен от куркума или 
1/2 чаена лъжичка куркума на прах.

Почистете морковите, настържете 
джинджифила и куркумата. Добаве-
те всички съставки в блендер. Смесе-
те, докато се получи еднородна смес. 
Пийте 50 до 60 мл 3 пъти на ден поло-
вин час преди закуска, обяд и вечеря.

Според изследвания диабетът 
не е причинен единствено от про-
блеми с нивата на кръвната захар, 
както обикновено се смята, и ако 
диабетиците получават дневните 
необходими минерали в правилно-
то количество, може да спрат да се 
притесняват за прекомерната кон-
сумация на захар.

За един от най-успешните домаш-
ни лекове срещу диабет ви тряб-
ват само 1 яйце и 1 супена лъжица 
оцет. Сварете яйцето и го почистете 
от черупката. Поставете го в купа и 
след това направете няколко дупки 
в него. Изсипете в дупките оцета и 
оставете така за една нощ.

Изяжте яйцето сутрин на празен 
стомах и изпийте чаша вода с раз-
творена в нея една супена лъжица 
ябълков оцет. Продължете лечени-
ето, докато нивата на кръвната за-
хар станат задоволителни. Рецепта-
та може да се изпълнява и от хора, 
които са в преддиабетно състояние 
или просто за превенция и срещу 
високо кръвно налягане.

Моркови борят ставни болки

Яйце с оцет 
цери диабет и 
високо кръвно

Снимки: wikipedia

https://www.russianschool.com/
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АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice

Н
икога няма достатъчно идеи 
за маникюр, защото винаги 
искаме да бъдем красиви, 
създавайки нови уникални 
образи за всеки ден и за спе-

циални поводи.
Това важи особено за летния сезон, 

когато искаме по-ярки цветове, когато 
търсим нещо специално и уникално, ко-
гато всеки маникюр е свързан с добро 
настроение и положителен живот през 
лятото особено след пандемията от ко-
ронавируса, разболял милиони хора по 
света.

И заговаряйки за цветове за маникюр 
2020, то едни от най-популярните за топ-
лия сезон ще бъдат жълто, метално и 
червено, както и много блясък. Затова 
сме събрали едни от най-актуалните мо-
дели маникюр за сезона, с които ще сте 
неустоими.

Нежен френски маникюр с цветове-
те на дъгата. Това избра Кайли Дженър 
за ноктите си, докато си стои изолирана 
у дома. Идеята, която допадна на млада-
та милиардерка, вече е новата мания за 
лято 2020.

Дженър сподели кадър на маникюра 

си, на който се вижда, че той е много къс, 
нежен

и на всеки нокът 
има различен цвят

Не ви трябват кой знае колко умения, 
за да си направите такъв тип френски ма-
никюр. Стилът е подобен на надгражда-
нето на цветовете, просто сега трябва да 
боядисате само върха, а не целия нокът.

Ако искате да получите цветовете на 
дъгата, редувайте червено, оранжево, 
жълто, зелено, лилаво, розово. Може и 
да си изберете любимите тонове и да ги 
подредите от по-светъл към по-тъмен 
или обратно.

Нокти с очи
Нокътните плочки са изчистени и лаки-

рани с безцветен лак. Отгоре с помощта 
на лакове в бяло, черно и синьо оформя-
те малко оченце, за което се твърди, че 
предпазва от беди. Може да направите 
по едно оченце на всеки нокът или да ук-
расите само два от петте на всяка ръка.

Съвсем лесни са за рисуване – нане-
сете основата, след това с тънка четчица 

оформете овал в черно, за да оформите 
контура на окото. В средата направете 
кръгче с бял лак, а отгоре капнете точка с 
желания цвят на окото.

Маникюр 
с абстрактни цветя

Т.нар. 3D маникюр, или ноктите с ис-
тински цветя, бяха тотален хит през 2017 
г. Тогава много маникюристи използва-
ха сухи цветя, като плочките изглеждаха 
като дребни хербарии. Този модел е ак-
туален и днес, но бива изместен от мно-
жеството реалистични рисунки и лепен-
ки на пъстри цветя.

Той прилича на картина на изкуството. 
Цветята са по-безформени, нарисувани 
на тъмен фон. За целта трябва да поста-
вите черна основа върху ноктите. След 
като изсъхне, с помощта на специален 
инструмент да оформите петънца от 2-3 
различни цвята – например бяло, розо-
во, оранжево, синьо... Накрая просто „за-
печатайте“ с безцветен лак.

Облачен маникюр
Рисуването на облаци по ноктите е 

една от тенденциите за 2020 г. Дори и да 
не посетите маникюрист, може да си ги 
направите сами вкъщи. Първо трябва да 
нанесете един слой светлосин лак за ос-
нова, после с по-тънка четка да нарису-
вате 2-3 облачета, разположени на раз-
лични места.

Ако сте по-сръчни, пробвайте така на-
речения омбре ефект – първо лакирай-
те ноктите със синьо. След това отреже-
те парченце гъбичка за миене на съдове 
и в края му сложете светлорозов цвят. С 
леко потупване нанесете на върха на но-
кътя, за да се получи преливането между 
двата цвята. После направете облак чрез 
шаблон или с тънка четка.

Маникюр със 
свободни форми

При маникюра със свободни форми, 
който се появява за първи път през 70-
те, всяка жена може сама да оформи но-
ктите си с пила. Те трябва да са по-мал-
ки и затъпени или леко заострени. След 
поставянето на определен цвят за осно-
ва, с помощта на няколко капки от друг 
в различен нюанс, може да си направи 
най-различни форми – точки, квадрати, 
лунички, нестандартни линии и други, 
които изглеждат сякаш „се реят свобод-
но“ в пространството.

Маникюрът за лято 2020: 
Шарени облаци и цветя
Нежен френски маникюр с цветовете на дъгата е новата мания за ноктите
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F
acebook обяви, че ще започне 
да маркира страниците на ме-
диите, които са под контрола 
на правителствата на техните 
страни.

„Преди няколко месеца обявихме 
нашия план да маркираме страници-
те на медийните организации, които са 
изцяло или частично под редакцион-
ния контрол на властите на техните 
държави. Започваме да маркираме та-
кива страници“, се казва в съобщение 
за пресата на технологичния гигант.

Администрацията на социалната 
мрежа смята, че потребителите трябва 
да са наясно с възможното въздейст-
вие на публичната политика върху но-
вините, които четат, за това страниците 
на такива медии трябва да бъдат спе-
циално маркирани.

За да определи дали страницата на 
медийна организация се влияе от вла-
стите, от Facebook ще използват след-
ните критерии: редакционна политика

структура на собственост
описание на мисията на публикацията, 
информация за служители и мениджъ-
ри, източници на финансиране и доходи, 
както и механизми за управление и отчи-
тане.

Освен това ще бъдат взети пред-
вид някои специфични за конкретната 
държава фактори, като например ни-
вото на свобода на медиите.

В изявлението се отбелязва, че в слу-
чай на несъгласие медийните органи-
зации, чиито страници са маркирани, 
могат да обжалват решението на адми-
нистрацията на социалната мрежа, но 
те трябва да представят доказателства 
за независимостта на редакторската 
си политика.

В този случай Facebook ще се консул-
тира с независими експерти, за да пре-
разгледа решението. Информация, че 
медийната организация е под контро-
ла на властите, може да се види в ин-
формацията на страницата. Съответ-
ната бележка също ще бъде показана 
на всички публикации от този акаунт в 
емисията на новини.

Сред другите новости от Facebook е, 
че компанията пуска нова функция, на-
речена Manage Activity, която позволя-
ва на потребителите

да изтриват 
старите си публикации

Може да се използва за изтриване на 
отделни публикации или цяла група от 
тях. От социалната мрежа обясниха, че 
ще предложат и опции за филтриране, 
за да спомогнат намирането на публи-
кации с конкретни хора в тях или в оп-
ределен период от време. Функцията 
първо ще стане активна в мобилното 
приложения на Facebook.

Според социалната мрежа функци-
ята има за цел „да улесни вашето при-
съствие във Facebook, за да отразява 
профилът ви по-точно кой сте днес.“ 
Като пример се дава, че някой може да 
иска да изтрие старо съдържание, ко-
гато се кани да започне сериозна ра-
бота след колежа, или пък да премахне 
публикации, които му напомнят за ста-
ра връзка.

Има няколко различни опции за пре-
махване на публикация по времевата 
линия. Постът може да бъде изпратен 
в кошчето, като така ще спре да бъде 
публичен незабавно, но ще стане из-
трит завинаги едва 30 дни по-късно. 
Отделно публикациите могат да бъдат 
изтрити ръчно и по-рано. Алтернатив-
но

публикацията 
може да бъде архивирана

което означава, че вече не е публично 
достояние, но все още може да бъде 
видяна от вашия профил.

Twitter е друга социална платфор-
ма, където може да искате да изтриете 
старите си публикации. Въпреки това 
компанията все още не е предоставила 
официален инструмент за групово из-
триване, което се оказа проблем, кога-
то старите туитове са били „изкопани“ 
от „доброжелател“ в опит да дискреди-
тират или по друг начин да причинят 
проблеми на хората. Поради липсата 
на официален инструмент в Twitter, се 
появиха различни услуги за изтриване 
на чужди съобщения.

Manage Activity е най-новият опит 
на Facebook да предостави на потре-
бителите повече контрол върху техни-
те данни. Миналата година социалната 
мрежа най-накрая въведе своя инстру-
мент Clear History, който позволява на 
потребителите да изключват данните 
си за сърфиране в интернет от акаун-
та си във Facebook. Въпреки името си 
Clear History не изтрива тези данни - 
той просто премахва връзката между 
браузването и вашия Facebook акаунт.

Социалната мрежа е избрала няколко критерия, по които да прави това

Facebook ще маркира медиите, 
контролирани от властта

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Б
ългарска компания пуска 
ново превозно средство за 
града. То се казва Ті1 и е xи-
бpид мeждy вeлocипeд и 
тpoтинeткa c eлeктpичecкo 

зaдвижвaнe. Кoмпaнията VІnghеn зaпoч-
вa пpeдвapитeлнитe пopъчки.

Ті1 сe пpeдлaгa c мoтopи c мoщнocт 
250W и 500W, cкopocттa e oгpaничeнa 
дo 25 км/ч, a пpoбeгът в peaлни ycлoвия 
дocтигa 32 км, oбяcнявaт oт кoмпaния-
тa. Bpeмeтo зa зapeждaнe e мeждy 4 и 5 
чaca, a caмoтo пpeвoзнo cpeдcтвo тeжи 
25 кг.

Paзвoйнaтa дeйнocт и пpoизвoдcтвoтo 
ce извъpшвaт в Бългapия, пocoчвa 
ocнoвaтeлят и изпълнитeлeн диpeктop 
Цвeтaн Илиeв.

Vіnghеn Ті1 кoмбиниpa

paзмepитe нa клacичecки 
вeлocипeд

c кoнцeпциятa зa тpoтинeткa. Тoвa вoди 
дo пpeдимcтвa кaтo yлecнeнo кaчвaнe 
и cлизaнe, пoдoбpeнa cтaбилнocт и 

нaмaлeнa нyждa oт пoддpъжкa. Ocвeн 
тoвa изпpaвeнaтa пoзиция нa кapaнe 
дaвa възмoжнocт нa xopaтa, paбoтeщи 
в oфиc cpeдa, дa пpeкapвaт пo-мaлкo 
вpeмe ceднaли, кaзвaт oщe oт кoмпaни-
ятa.

„Haмиpaм пътyвaнeтo в гpaдa c aв-
тoмoбил или гpaдcки тpaнcпopт зa 
мнoгo нaтoвapвaщo дo cтeпeн, в кoя-
тo изпитвax пpитecнeниe, нaпycкaйки 
oфиca нa кpaя нa paбoтния дeн. Cлeд 
кaтo зaпoчнax дa ce пpидвижвaм c eлeк-
тpичecки вeлocипeд, ocъзнax кoлкo пo-
щacтлив и cпoкoeн ce чyвcтвaм. Ocвeн 
тoвa yceщaнeтo e, чe cъм „cвoбoдeн“ в 
мoмeнтa, в кoйтo cвъpшa paбoтa. Taкa 
peшиx, чe биx иcкaл дa пoмoгнa нa 
xopaтa, кaтo нaпpaвя пpидвижвaнeтo 
в гpaдa зaбaвлeниe. Vіnghеn Ті1 пpaви 
тoвa пo-дoбpe oт пoвeчeтo вeлocипe-
ди и тpoтинeтки и нямaм тъpпeниe дa 
cпoдeля пъpвия ни мoдeл cъc cвeтa“, 
кaзвa Илиeв, цитиран от money.bg.

Цeнитe зa пpeдвapитeлнa пopъчкa 
зaпoчвaт oт 1280 лв.

Ново превозно средство: 
BG компания изобрети Тi1
То е xибpид мeждy вeлocипeд и тpoтинeткa c eлeктpичecкo зaдвижвaнe

Компанията BMT разработва ав-
томатичен катер с корпус пента-
маран. Разработчиците вярват, 

че подобна схема ще създаде бързо и 
икономично устройство, което може 
да се използва за най-разнообразни 
задачи.

Пентамаранът е плавателен съд с 
пет успоредни корпуса, свързани в 
горната част - основен корпус и сдво-
ени странични тела. Главното предим-
ство на такава изработка е нейната го-
ляма стабилност при високи скорости.

Проектът на британската компания 
предполага, че при ниски скорости 
всичките пет тела на пентамаран ще 

бъдат във водата, осигурявайки до-
бра стабилност дори при силни мор-
ски вълни, пише „Сега“. При висока ско-
рост странични корпуси на практика 
ще излязат напълно от водата, съпро-
тивлението ще намалее, устойчивост-
та ще е по-малка, но пък скоростта ще 
е доста висока.

BMT разработва автоматичния пен-
тамаран за различни задачи в море-
то, включително патрулиране, разуз-
наване и наблюдение, хидрографски 
проучвания и операции за търсене 
и спасяване. Други подробности за 
перспективното устройство все още 
не са разкрити.

Катер ще може  
да лети над водата

Американската компания Boeing 
създаде първия си дрон. Името 
му е „BATS“, оборудван е с изкуст-

вен интелект, може самостоятелно да 
участва в мисии за наблюдение или раз-
узнаване, а може и да се ползва за под-
дръжка на екипажите на съюзническите 
самолети.

Освен първия дрон на „Boeing“, това е 
и първият военен самолет, който е про-
ектиран и произведен в Австралия след 
повече от 50 години. Австралийската ин-
вестиция на Boeing всъщност е най-голя-

мата инвестиция от този вид извън САЩ. 
Първият клиент, разбира се, ще бъдат 
Кралските австралийски ВВС, които ще 
разполагат още тази година с такъв дрон. 
Новината бе обявена от Boeing и като 
старт на програмата.

BATS, който в Австралия е по-известен 
с името на проекта - „Loyal Wingman“ - ще 
има дължина 11,5 метра, ще може да пре-
лети 2000 морски мили и ще комуники-
ра във въздуха с F-35 „Lightning II“, Boeing 
F/A-18E and F/A-18F „Super Hornet“, Boeing 
EA-18G „Growler“ и Boeing E-7 „Wedgetail“.

Boeing създаде дрон  
с изкуствен интелект
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- Еййй, верно ли? Ама на влизане или 
на излизане?

- На влизане.
- Горкият... 

  
Порядъчно пийнал мъж се приби-

ра, отключва тихо вратата, ослушва се 
и бързо се шмугва в коридора. Лампата 
обаче светва, срещу него е жена му:

- Тодоре, пил ли си!?
- Тцъ... с Жорето играхме ъ..., шах.
Благоверната подозрително го по-

душва.
- Тогава защо миришеш на ракия?
- Ми, на шах ли да ти мириша!? 

  
Чух, че древните гърци утолявали 

жаждата си с вино вместо вода. Снощи 
реших и аз да опитам... Прави са били 
гърците, ей с вода така не можеш да се 
напиеш!

  
Дегустация на вино. Всички усещат ка-

дифена структура, тропически аромат, 
плодов послевкус. Само Пешо усеща, че 
ще се напие на аванта... 

  
- Имам две новини!
- Кажи първо добрата!
- Кой е казал, че има добра?!

  
Сутринта седнах до един бездомник 

на пейка в парка. Попитах го коя е при-
чината да стигне дотук. Той ми разказа:

- Преди пет години имах готвач, който 
ми приготвяше храната, почистваха ми 
стаята, перяха ми дрехите, имах на раз-
положение библиотека, спортна зала, 
можех да получа добро образование.

- Как изгуби всичко това - наркотици, 
алкохол, развод?

- Не, освободиха ме от затвора...

  
Годината е 2135. Новини: „Построена 

е първата директна линия Земя – Марс“, 
„Движението в някои от тунелите на Ви-
тиня се извършва в едната лента пора-
ди ремонт“.

  
2020 година, детска градина. Момчен-

це пита момиченце:
- А твоите родители в кой чат са се за-

познали?

  

- Какво работиш?
- Ми, служител в офис!
- Ама с какво точно се зани-

маваш?
- Да чакам уикенда!

  
Ако смесите 200 мл водка и 

200 мл уиски Jack Daniel's, на 
сутринта ще усетите тежестта 
на руско-американските от-
ношения...

  
Приемен изпит по математика. Влиза 

първият кандидат:
- Колко е две плюс две?
- Три! Не! Пет... Не! Шест!...
- Грешен отговор. Дaa... Тъпак, но пък 

търсещ... Честито, приет сте! Следващи-
ят:

- Колко е две плюс две?
- Три!... Не! Три!... Не! Три! Дa, дa, три е!
- Еех... пак тъпак, но пък упорит... Хай-

де, честито и на вас...
Следващият:
- Колко е две плюс две?
- Четири!
- Най-после един знаещ! Браво!... За 

съжаление местата вече се запълниха...

  
Минаха 3 години от интервюто ми за 

работа....и започвам да си мисля, че са 
наели някой друг!

  
Химик в аптеката:
- Имате ли дезоксиаденозилхидроксо-

кобаламин?
- Да, имаме. Това е витамин В12.
- Да де, все му забравям тъпото име.

  
Нов глагол в българската лексика – 

„брекзитя". Преди един час си обявил, 
че си тръгваш от кръчмата, но след това 
си поръчал още три питиета.

  
Забавна математика:
- Понякога сумарната стойност на 

айфоните на пътниците в маршрутка-
та е по-висока от стойността на самата 
маршрутка...

  
Откак задлъжнях на банката, спя като 

бебе – един час спя, един час плача...

  
- Кой е по-удовлетворен? Мъж, който 

има 3 деца, или мъж, който има 3 мили-
она?

- Който има 3 деца!
- Защо?
- Щото тоя, дето има 3 милиона, иска 

още!

  
Банка. Влиза въоръжен бандит и кре-

щи:
- Не мърдайте! Това е обир!
От опашката се чува изнервен, нази-

дателен, женски фалцет:
- „Не мърдайте“ - това е глагол, момче!

  
Излизам от кръчмата и гледам надпис 

на фитнеса отсреща: „Ти можеш повече!". 
Върнах се и ударих още три ракии!

  
Въоръжени и маскирани нахлуват в 

офис на голяма фирма с викове:
- Всички долу, това е обир!
- Пу, че ме уплашиха! - мърмори на зе-

мята главният счетоводител. - Помислих 
си, че са данъчните.

  
Въпрос в кулинарен форум:
- С какво да гарнирам черен хайвер, 

сьомга, омар, стриди и трюфели?
Отговор:
- Да ти приседне, дано!

  
Лежат трима – двама с инфаркт, един с 

инсулт. Завързва се разговор. Единият с 
инфаркт пита другия:

- Вие, защо?
- Ами, какво да ви кажа – склададжия 

съм, тъкмо свих едни стоки, идват да-
нъчните и ето ти инфаркт...

- А вие, как? - пита на свой ред.
- Ами какво да кажа... аз съм началник-

база, приготвих един контейнер за при-
биране... дойдоха митничарите и хоп – 
инфаркт.

Мълчание. Поглеждат въпросително 
към онзи с инсулта и той обяснява:

- Аз съм гробар... преди седмица носят 
ковчег, ама лукс, вътре баровец, целите 
му ръце в златни пръстени, по врата – 
ланци и 32 златни зъба...

- Е, и какво?
- Направо си загубих съня – толкоз 

злато нахалост! Един ден, втори ден... на 
третия се реших... Разравям гроба, отва-
рям капака и онзи отвътре ми се ухилва 
с 32 златни зъба и ми вика:

- Инспектор Филев, НАП! Контролно 
погребение!

  
Поради срив във Фейсбук държавна-

та администрация беше принудена да се 
завърне към традиционните пасианси...

  
Късно през нощта купон в Люлин, те-

лефонът звъни:
- Намалете я тази музика, бе, целият 

квартал не може да спи от вас!
Отговор:
- Като не ви изнася, преместете в Обе-

ля...
- Ами то аз от Обеля се обаждам...

  
Седят двама мъже и си пият. До тях 

каца летяща чиния, от нея излиза зеле-
но човече и се приближава към мъжете. 
Те, все едно нищо не се е случило, про-
дължават да пият. Стояло зеленото чове-
че, гледало ги и накрая казало:

- Аз съм зелено човече!
Мъжете го погледали и единият казал:
- Е, налей на зеленото човече!
Налели му, то пило, а мъжете продъл-

жават да се наливат.
Зеленото човече:
- Ама аз съм зелено човече!
Те пак го оглеждат.
- Е, налей на зеленото човече!
Налели му, то пак пило, а мъжете про-

дължават да се наливат.
Зеленото човече не издържало и кре-

снало:
- Ама, аз съм марсианец, бе!
- Такаааааа, на зеленото човече му 

стига...

  
- Пияницо, в колко часа се прибра?
- В 12 без 5!
- Лъжеш! Прибра се в 7 сутринта.
- Е, 12 без 5 колко е, ма?!

  
Пиян към жена си:
- Жена, вие ми се свят.
- Облегни се на стената, изчакай да 

мине леглото покрай теб и лягай!

  
Лоша сутрин - това е, когато всички 

сте пили заедно, а на работа си само ти.

  
Влиза мъж в бар и иска 5 водки. Изпи-

ва ги. Иска още четири водки. Отново ги 
изпива. Иска още три. И тях гаврътва. За-
мислен се обръща към бармана:

- Ето това е парадокс. Колкото по-мал-
ко пия, толкова повече се напивам...

  
- Пътуваш с колата и поддържаш по-

стоянна скорост. От лявата ти стра-
на - пропаст. От дясната ти страна кара 
огромна пожарна кола и поддържа съ-
щата скорост като теб. Пред теб галопи-
ра прасе, което е голямо, колкото кола-
та ти, и не можеш да го изпревариш. Зад 
теб лети ниско хеликоптер. Прасето и 
хеликоптерът карат със същата скорост 
като теб! Какво ще предприемеш, за да 
излезеш от ситуацията невредим?

- Слизаш веднага от детската върте-
лежка и спираш греяното вино!

  
- Жена ми страда от алкохолизъм...
- Че тя пие ли?
- Аз пия. Тя страда...

  
- По какво се различават спиртът и ра-

кията?
- Спиртът може да се пие!
- А ракията?
- Тя трябва да се пие!

  
Люта зима. Враца. Краен квартал. В 

ранното мразовито утро полицай оби-
каля пеша патрулния си участък. Завива 
зад ъгъла и среща пиян мъж. Мноооого 
пиян, едва се държи на крака.

- Ще можеш ли сам да се прибереш 
вкъщи? - любезно пита полицаят.

Мъжът го поглежда и с обиден глас, 
просто до дъното на душата си, отгова-
ря:

- Кааак вкъщи, беее??!? Аз отивам на 
работа!

  
- Чу ли? Вчера Пешо умрял пред кръч-

мата!

Виц в снимка

- Теб за какво  

те осъдиха?

- За убеждения.

-???

- Бях убеден,  

че охраната на банката  

е заспала...
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
10 - 16 юни 2020 г.

ОВЕН
Не драматизирайте ситу-
ациите, ако се наложи да 
стопирате някои бизнес 
дейности, защото ще е 

временно. Използвайте познати методи и 
прости схеми на работа. Финансовите по-
тоци ще са редовни, но двупосочни или по 
друг начин казано, парите както ще идват, 
така и ще си отиват. Няма да можете да от-
делите запаси, но няма и да се наложи да 
посягате на съществуващите резерви. 

РАК
Ще ви хрумнат нови идеи 
и ще ги реализирате лес-
но, ако се освободите от 
някои вредни стари нави-

ци. На моменти професионалните натовар-
вания ще са значителни, но това не означа-
ва, че не трябва да се грижите за здравето 
си или че трябва да пренебрегвате лич-
ните отношения. Бъдете еднакво активни 
във всички направления. Ще се убедите от 
опит, че никога не е късно за промяна.

ВЕЗНИ
Възможно е да получите 
допълнителни приходи, с 
част от които да си орга-
низирате предпочитано 

развлечение или да ги инвестирате в на-
лежаща покупка за дома. Вашата усмивка 
ще е отражение на усмивката на Слънцето 
и в унисон с трептенията на лятото. Енер-
гетиката ви ще е стабилна. Най-хубавото 
от всичко е, че всички ще търсят и ще се 
радват на присъствието ви. 

КОЗИРОГ
Стопяването на дистанци-
ята помежду ви с половин-
ката и някои много близки 
приятели ще бъде осезаемо 

и ще ви помогне в изпълнението на работни-
те ви проекти. Съберете екипа си, за да вне-
сете ред и дисциплина в работната среда. В 
началото ще се натъкнете на много въпроси, 
но в края на срещата всички ще ви благода-
рят. Стремежът ви да достигнете максимум 
печалба ще бъде особено голям. 

ТЕЛЕЦ
Не изразходвайте всички-
те си сили само за текуща-
та работа. Ориентирайте 
част от тях за получаване 

на нови знания и усвояване на допълни-
телен опит. Паметта ви е силна, напредъ-
кът ви ще е стремителен и забележим. Не 
прекалявайте с развлеченията. Не бър-
зайте и не рискувайте. Обмисляйте под-
робно и логично дългосрочните си про-
екти. 

ЛЪВ
Ще получите интересни 
предложения за промяна 
на работата или разширя-
ване на бизнеса. Преглеж-

дайте внимателно всеки документ, който 
възнамерявате да подпишете. Най-сери-
озен помощник през този период ще ви 
бъде редът. Старайте се да създавате иде-
ален ред навсякъде около себе си. Често 
ще се налага да действате гъвкаво и бър-
зо. 

СКОРПИОН
Започнете да разреша-
вате проблемите първо 
у дома, после подобрете 
отношенията със съседи-

те, а накрая потърсете причините, пора-
ди които някои колеги ви гледат накриво. 
Със сигурност ще успеете да промените 
ситуацията, колкото и критична да ви из-
глежда. В началото на периода задачите, 
които ви възлагат, ще са по-трудни от оби-
чайните. 

ВОДОЛЕЙ
Ще постигнете финансо-
вата си цел и ще се почув-
ствате удовлетворени от 
себе си. Звездите биха ви 

посъветвали да не си служите с хитрост и 
измама, за да постигнете целта си, свърза-
на с партньора ви. Не насилвайте нещата и 
не упражнявайте натиск над човека до вас, 
тъй като може да се окажете сред губещи-
те. Няма да ви е никак лесно да проправи-
те път на проектите си сред колегите ви.

БЛИЗНАЦИ
Ходовете и поведени-
ето на бизнес партньо-
рите ви ще ви подска-
жат как да подредите 

своите приоритети. Въздържайте се от 
скъпи покупки. Ако все пак са наложи-
телни, то направете обширно проучва-
не преди това и изберете продукти на 
промоция. Събитията около вас ще са 
противоречиви, ще ви е трудно да се 
ориентирате.

ДЕВА
Преценявайте психиче-
ското си състояние и из-
бягвайте важните срещи, 
когато сте раздразнител-

ни, защото има опасност да покажете най-
неприятните черти на характера си. Не е 
изключено да ви поканят да участвате в 
някакво публично мероприятие или до-
броволческа инициатива. Помислете до-
колко това ще ви отклони от обичайните 
задължения.

СТРЕЛЕЦ
Ще сте много по-свободни 
и по-самостоятелни в ре-
шенията си. По отношение 
на финансите, ситуацията 

ще е нееднозначна, често изненадваща. 
Приходи, които приемате за абсолютно 
сигурни, може да се забавят, а изведнъж 
да получите други, на които отдавна не 
се надявате. Ще е трудно да планирате и 
разходите си, така че ориентирайте се към 
спестявания, макар и минимални. 

РИБИ
В случай че имате собствен 
бизнес или сте съдружник, 
може да имате сериозни 
спречквания и спорове 

по някои въпроси. Различните ви гледни 
точки ще породят напрежение между вас, 
което няма да се отрази добре на финан-
сите ви. Вероятно ще си дадете сметка, че 
се раздавате максимално в любовта, но ся-
каш колкото повече се раздавате, толкова 
повече неща изисква партньорът ви от вас.

http://www.prospectlicensing.com/
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В
сички ние сме наблюдавали 
с възхита танца на нестинар-
ка с боси крака върху горящи 
въглени макар и само на кар-
тинка. Чудим се дали изпитва 

болка, или има някаква тайна рецепта 
за неутрализирането й. Според обичая 
древният нестинарски танц се практи-
кува на празника на св.св. Константин и 
Елена. Танцуващите стъпват върху наго-
рещената жарава с иконата на двамата 
светци в ръце - както са правели стари-
те нестинари. Каква е същината на тайн-
ствения ритуал? На какво се дължи чу-
дото по краката на нестинарите да няма 
изгаряния? Любопитно е още, че падна-
ли в огъня предмети също не пламват.

Нестинарството е един от най-древ-
ните български обичаи, възникнал още 
преди хилядолетия. Някои свързват по-
явата му с Дионисиевите празници, а 
други с траките и техния култ към слън-
цето. Особено разпространен е този 
обичай в началото на 20-ти век в българ-
ски и гръцки села в Източна Тракия, част 
от които след 1913 г. попадат в България, 
а останалите в Турция. Гръцкото населе-
ние, останало в Турция, се преселва в 
Гърция и така пренася със себе си този 
ритуал. Нестинарството е

феномен, типичен 
за Странджа

застъпен в селата на общините Малко 
Търново и Царево - Кости, Българи, Гра-
матиково, Сливарово, Кондолово. Нести-

нарските игри са уникални, а свързаните 
с тях обреди – магически. Специфични 
фолклорни песни и инструментални из-
пълнения се редуват под звуците на гай-
да и тъпан, а за самите нестинари е ха-
рактерно, че са силно вярващи.

Смята се, че всеки, дори да не е стран-
джанец, би могъл да стане нестинар, ако 
силно вярва в божествената същност на 
обреда. Най-важна обаче е любовта към 
нестинарството.

Малцина знаят, че всъщност ритуал-
ът с танца в жаравата в неделята сре-
щу 3-ти юни е кулминационен момент 
от целогодишния и сложен нестинарски 
обреден календар, но има много други 
традиции и обичаи, които се следват.

„Дървените „одерчета“ са предназна-
чени, за да се поставят иконите на тях – 
да си „отдъхнат“ и да си „починат“. Много 
важно е да кажем, че в тези празнични 
дни иконите се третират като живи – те 
се обличат със специални червени риту-
ални ризи. Напръскват се, осветяват се с 
вода от извора и това е най-важното – да 

знаем, че иконите по някакъв начин

„оживяват“ в нашето 
съзнание

Ритуалът се ръководи от епитроп, 
който предвожда цялото шествие – ме-
талният кръст, свещите, иконите и всич-
ки хора.

Гайдата и тъпанът са двата свещени 
инструмента в странджанския фолклор 
и заради това присъстват и в нестинар-
ската обредност. Те са в двете противо-
положности – гайдата е във висотите, с 
много пискливи тонове и звучност, до-
като тъпанът е в ниския регистър и сме-
сицата между двете честоти въздейства 
на нестинарите, за да ги „прехвали“.

Макар да се счита за чисто българ-
ски, подобен танц се среща и сред дру-
ги народи. Според една легенда в Ита-
лия съществували хора, които ходят по 
нагорещени въглени, без да се нараня-
ват. Подобен ритуал е съществувал в 
Япония и Китай, в Алжир, Мароко, Мала 
Азия, Сибир, Африка и на някои острови 

в Тихия океан. На Балканите съществува 
от хилядолетия.

Танцът върху огъня се смята и като 
молитва към небесните сили за сполука, 
плодородие и предпазване от болести. 
Според едно вярване огънят е в състоя-
ние да унищожи и изчисти всички зли-
ни,

както от човека, 
така и от земята

Все още не се знае със сигурност дали 
нестинарството е магически танц и нес-
тинарите крият своята тайна, или наис-
тина силата на вярата им помага да пре-
одолеят физическата болка. Именно 
това го прави уникално и неповторимо 
явление и до ден-днешен.

Според жителите на село Българи раз-
ковничето е в силата на вярата. Те смя-
тат, че човек не може да се научи да тан-
цува, ако не е роден да бъде нестинар. 
Те вярват, че Господ ще ги опази, защо-
то са добри и на никого не желаят злото. 
Дали силата на вярата наистина пред-
пазва нестинарите от огъня, или има 
друга тайна, знаят само самите те.

За успешния танц спомагат духовната 
подготовка, студените крака и монотон-
ната музика на тъпана и гайдата, които 
им помагат да изпаднат в транс, споде-
лят само танцуващите върху жаравата.

Има обаче и научни доказателства, че 
в състояние на транс нестинарите пред-
сказват бъдещето. Историчката Вале-
рия Фол описва в своя книга пророчест-
во, което чува от гръцки нестинар през 
1993 г., който предрича войните в бивша 
Югославия.

В момента в България автентичният 
нестинарски обичай е съхранен само в 
едно село в Странджа – с. Българи. Нес-
тинарските игри в селото са вписани в 
представителния списък за нематери-
ално културно наследство на ЮНЕСКО 
през 2009 г. Днес нестинарството се 
практикува на много места в страната 
като туристическа атракция.

Танцът върху огъня се смята като молитва към небесните сили за сполука и предпазване от болести

Нестинарството: Българска 
магия с вяра и жарава

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние сме 
малка транспортна компания.Търсим шофъори и 
собственици на камиони,с които да работим,без 
напрежение,с уважение! Нашата компания е 
основана от собственик на камион,който знае 
и разбира нуждите на шофъорите си! За пове-
че инфо 850-460-4949 Даниел,приказки от 1001 
нощ не предлагаме! 8504604949 №17623
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% 
от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни 
условия 2243882400 №17625
DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking 
company is Hiring Dispatcher for its o�  ce in 
Lake Zurich. Position requires good English, great 
computer skills, excellent customer service. For 
more info Call 773-580-4032 №17627
MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
located in Elgin, IL is looking for full time truck and 
trailer mechanics. For more info, please contact - 
773-656-8076 №17605
CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професионалист 
с опит и без нарушения. Каране и почивка- по 
договаряне. Започване веднага. Само за най-до-
брите водачи! 7734128280 №17611

Chicago + suburbs
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Dispatchers with Over 15 years 
Experience *Предимно леки товари!*Direct 
Deposit every Friday* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17670
TURSIM MEHANICI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, BG Trucking от 
Roselle, IL търси механик за basic truck and 
trailer maintenance в Roselle. Моля звънете на 
тел:7738175596 ако имате интерес. 7738175596 
№17671
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 055,060, Зипкод 60176, Малка транс-
портна фирма набира owner operators/company 
drivers.Предлагаме опция за изплащане на 
камиона през фирмата $550 на месец-вноска 
и застраховка за година и 9 месеца,лихвите и 
регистрацията са изплатени.За company drivers 
плащаме от $0.55 до $0.60 на миля. 2024402334 
Стефан/7736912093 Ирина 2024402334 №17672
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам ра-
бота на контракт. Работата е в Elk Grove Village 
2245778217 №17675
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Търся шофьор за 
box truck class c под 26000lbs. Може и със WA ili 
MA Driver license. Не е нужен опит само да може-
те да карате с ръчни скорости. 630 930 1955 Иван 
№17685
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим CDL 
шофьор за регионална работа от понеделник 
до петък ( не е локал) за Pick Up and Delivery. За-
плащане $300/ден $1500/седмица. Тел.: 708-953-
9035 Вера №17687

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шо-
фьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за 
доставки на хартия и офис консу-
мативи. Изисквания: желание за 
работа и валидна шофьорска книж-
ка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане 
$18–$20 на час. Ежедневни марш-
рути от Bu� alo Grovе. Работна сед-
мица, от понеделник до петък. За 
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for dispatcher. Experience preferred but 
not required. 8476680373 №17690

HAZMAT TEAM AND SOLO, 
Цена US$ , Зипкод 1000, $1000 Bonus $0.55/mile 
zavisimost ot experience, garantirani mili 630-440-
0902, 224-456-8390 6304400902 №17657

DISPATCHER HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking to Hire 
dispatcher with � uent English and computer skills. 
For more info call 773-580-4032 №17662

DRIVER CDL CLASS A, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for OTR truck 
driver with min.2 years exp.Good miles- good pay, 
midwest-west coast runs.For more info call 708-
372-2576 7083722576 №17638

БОЯДЖИЙ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Бояджий. 
Тел. 773-865-0406 7738650406 №17635
BG DISPATCHERS, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to work 
from home. Call-1-847-630-6652. 18476306652 
№17640
CDL DRIVER ZA OTR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver 
za OTR. Po vazmojnost s chist record i pone 6 mes. 
opit. Haz Mat e plus. Volvo truck, I shift. Shte ste 
dovolni ot zaplashtaneto i rabotata s nas. Cell 224-
659-1690 №17619

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
sho� or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА!, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здра-
вейте! Ние сме малка транспортна 
компания.Търсим шофьори и соб-
ственици на камиони, с които да ра-
ботим, без напрежение, с уважение! 
Нашата компания е основана от 
собственик на камион, който знае 
и разбира нуждите на шофьорите 
си! За повече информация 850-460-
4949 Даниел, приказки от 1001 нощ 
не предлагаме! №17624 

ШОФЬОРИ С КАМИОНИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагаме дос-
тъп до приложението за търсене на 
товари. Споделяме rate con� rmation 
с шофьорите за всеки товар. Фир-
мата взима 10% от rate con� rmation 
и другото е за шофьора. Приемаме 
желанията на шофьорите за какви 
курсове искат да карат. Диспечери-
те ни са българи. Предлагаме и fuel 
карта. 7199920479 №17664

MOVING COMPANY, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Предлагам 
работа като помощник във сферата 
на хамалските услуги. Предлагам 
добро заплащате на час може и без 
опит за повече информация обаде-
те сe на тел: 773-814-7491 търсете 
Иван. Работата за момента ще бъде 
PART TIME. I o� er a job as an assistant 
in the � eld of moving services. I o� er 
a good pay per hour and without 
experience for more information call: 
773-814-7491 ask for Ivan. The work 
for the moment will be PART TIME. 
№17691
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ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механик на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препо-
ръчителен. Много добро заплащане. За повече 
информация - 773-656-8076. №17604
DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for driver,class 
A,double-triple,experience minimum six months. 
Single steady run,good pay,every weekend at 
home. call:847-877-4745 №17591
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственник на 
камион търси шофьор, хазмата е +. Камиона 
се диспечва от човек ,който знае за кво става 
дума.За повече инфотмация на тел.847-749-9161 
№17574
REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Hiring Regional 
and OTR , CDL drivers.Need min of a 3 years of 
experience and good record. For more info call 773-
580-4032 №17538
РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа за 
CDL CLASS A Driver. 50% drop and hook. Regular 
accounts. 55c/mile. Прибиране всеки уикенд. 
Богат избор на акаунти. Тръгване с натоварено 
ремарке от Чикаго. Възможности за избор на ре-
гион - South to Texas, Midwest, West, East. Запла-
щане на седмица. 2244366441 №17566
COMPANY DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Small Trucking 
company is Hiring company drivers. 2019 Volvo 
truck and 2020 dry van. Good pay . for more info 
call 773-580-4032 №17552
DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравейте 
колеги,търся нормален човек който си тър-
си нормална работа с нормален диспеч от 
България,над 10 год. опит.За повече инф. 312-
730-8025 №17575
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за соб-
ственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 
Dispatch от Dispatcher с 15 год. опит в бранша! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit всеки 
Петък! *Карти с Намаление за гориво до $0.70/г. 
Tel:847-483-8787 8476659273 №17472
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма 
наема работници за снабдяване на строителни 
материали Изисква се шофьорск книжкa, мини-
мален английски и вазможност да вдига 50 паун-
да. За повече информация обадете се в офиса ни 
в Burr Ridge 630-227-1111 №17294
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фир-
ма търси мейнтененс за около 60+ камиона. 
Опит в сервиз или подобна позиция е задължи-
телен. 360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся 
жена за гледане на две деца На 8 и 13 г за Пе-
тък след училище до вечерта.Трябва да има 
собствен превоз.Районът на Arlington Heights 
2246224174 №17227
ОWNERS $$$, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
работа за CDL шофьори и собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 8476659273 №17166

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-
784 Viber №16634
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, 
голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили 
седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с 
човешко отношение. 7737421234 №17074
OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-
483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, 
голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили 
седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с 
човешко отношение. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шо-
фьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, 
$0.60/миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421234 №17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим работ-
ници почасово - здрави българи. Шофьорска 
книжка е в голям плюс. Нередовен график през 
седмицата и често работа в съботите. Текст на 
312-919-8618 №16826
ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A 
7737825892 №17077
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for 
local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to 
Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

АТЛАНТА
CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for CDL class 
A driver with 2years exp.Good miles - good pay 
midwest-west coast runs.More info call 708-
3722576 7083722576 №17637

COAST TO COAST
OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Hiring hazmat, dry 
van & reefer owner ops. Full service company! 
Eljiminc.us -24/7 dispatch -self-dispatch available 
-direct rate cons -90% of gross -trailers for rent Call 
today! 8475328824 №17674
ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка компания 
набира шофиори на камиони за Team работа с 
Fedex и ESTES. Необходимо е шофиорите да имат 
Double, Triple, Hazmat . Средно мили на седмица 
около 6000-7000мили .Коректни отношение и 
директен депозит само след седмица работа. За 
повече подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17629
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрактор. С 
добър опит и без нарушения. Уйкенд- вкъщи. 
Паркинг в Des Plaines.Специално отношение! 
Позвънете сега! 7734128280 №17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания на-
бира шофиори на камиони Single and Team c 
FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо е шофиорите да 
имат Double and Triple. Възможност за почивка 
през Уикендите . Коректни отношение ,директен 
депозит само след седмица работа . За повече 
подробности и информация звъннете на 773-
747-0875 №17585
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run Reefers, 
but welcome drivers who have Dry Vans. 24/7 
dedicated freight ,Must have 2 years Experience 
POWER ONLY $1,70 PER MILE 6308475936 
8475534122 №16811

ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55 
cents per mile with 2 years of experience clean 
record and owner operators $5000 to $8000 gross 
weekly call us for more info.Come to work with our 
family team. 9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE
BG DISPATCHER, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to work from 
home. Call-1-847-630-6652. 8476306652 №17639

CDL DRIVER- GREATPAY, 
Цена US$ , Зипкод , Търсим шофьори с CDL driver 
license .( Las Vegas)Minimum 2 years experience. 
Работим за Amazon и повечето товари са drip 
and hook. Заплащането е добро и шофьори-
те се прибират в Las Vegas през ден.За повече 
информация се обадете или изпратете e-mail 
7024810467 №17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
БОЯДЖИЙСКА КОМПАНИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Бояджийска компания с 
insurance търси работа на deal. 8473122155 
№17654
TARSIA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Tarsia rabota za 
delivering driver +13127227479 №17656
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в моят 
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.Информа-
ция на телефон 7739712024 №17628
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся работа имам 
hazmat 1.7 месеца опит интересувам се от 350 
на ден за ресет ще го договорим 2245512615 
№17562
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@comcast.net 
ili text na 773-712-3757. №17568
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma onlne.Priemam predlojeniq na e-mail 
VsslPvlv@comcast.net ili text na telefon 773-712-
3757. №17557
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит 
от България търси работа. За контакт Viber 
+359876511784 №17539
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа. От 
месец сме в Чикаго,получихме зелените карти 
но соц. номера още не. Чакаме ги.Не зная добре 
английски език. Гледане на деца, почистване...
каквото може. 2248770244 №17544
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za 
gledane na momichence na 18 meseca v Mt 
Prospect.Za poveche informacia obadete se na 
248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-
784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офи-
си за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 
№16519

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
TOWNHOME, 
Цена US$ 285,000.00, Зипкод 60193, Ремонтиран 
townhome в Schaumburg 3bed/2 bath,хол,трапе
зария,кухня,utilitу + гараж.Басейн в комплекса.
Още две парко места пред гаража с патио от-
пред и отзад.Нов АС,furnace,и централен филтър 
за вода в къщата. Стаите са огромни и много 
светли с много гардероби.Нов покрив и сайди-
нг.1767 sq, feet 2067080491 №17647
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 
4bdr 2bth single family house in Roselle for 
SALE! For more information call 773 996 8900 
7739968900 №17553

ИМОТИ 
Давам под наем

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

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

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

LOOKING FOR ROOMMATE, 
Цена US$ 800, Зипкод 60168, Townhouse for rent 
7739692660 №17667
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Ав-
густ обзаведена стая от двустаен апартамент 
в Schiller Park с тераса, парко място, централен 
климатик и отопление, фитнес за наематели це-
нящи спокойствието. Подходяща за трак драй-
вър. За контакт: 5168081379 №17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Ав-
густ обзаведена стая от двустаен апартамент 
в Schiller Park с тераса, парко място, централен 
климатик и отопление, фитнес за наематели це-
нящи спокойствието. Подходяща за трак драй-
вър. За контакт: 5168081379 №17659
СТАЯ ПОД НАЕМ,  
Цена US$ 500.00, Зипкод 60007, Davam Staq 
pod naem v townhome v Elk Grove village Za 
shogior . Naema vklucva vsichko Za kontakti molq 
pozvunete na 6303605577 sonny 6303605577 
№17661
СТАЯ В ШИЛЕР ПАРК, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60176, Стая в 2 бе-
друм апт в Шилер Парк, достъп до фитнес и 
басейн,плюс паркинг 450$+ ток и интернет. 
Свободна от 1ви юни. 224 703 3793 12247033793 
№17642
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем в 
къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. Всичко 
вкючено в цената: газ, ток, интернет. За контакт: 
7732091813 №17621
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем в 
къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. Всичко 
вкючено в цената ($500): газ, ток, интернет. За 
контакт: 7732091813 №17622
FOR RENT, 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, 2 bedrooms 
1.5 bathrooms apartment for RENT in ELK GROVE 
VILLAGE available June 1st. Remodeled baths, 
freshly painted, second � oor, balcony overlooking 
courtyard. For more info call 773 719 8080 or 773 
996 8900 №17630
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 2 
bedroom 1.5 baths apartment available for rent 
June 1st in Rolling Meadows ( Algonquin Rd/ New 
Wilke). For more information call 773 996 8900 or 
773 592 4069(evening) 7739968900 №17609
STAIA V DES PLAINES, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Davam 
obzavedena staia pod naem $420. S polzvane na 
kuhnia. Super lokacia blizo do Malincho. Vsichko 
vklucheno. 3475894266 №17610
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Двустаен апарта-
мент в Palatine, с балкон, камина, совствени мес-
та за паркинг, и идеална локация. Изгодно! 847 
219 2272 №17615
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам стая под 
наем за жена в Arlington Heights, IL 60004. Цена 
$420, с включени пералня, сушилня и интернет. 
(224-717-9656 ) №17583

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

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

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под 
наем апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington Heights 
ZIP 60005. тел: 847 630 8884 №17584
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$, Зипкод 60018, Давам обзаведена стая 
под наем в Des Plaines. Супер локация близо до 
Малинчо. С ползване на кухня. Тел.: 3475894266 
№17588
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr apartment for 
RENT in Arlington Heights. For more information 
call Mladen 224 795 1737 7739968900 №17573
STAIA FOR RENT, 
Цена US$ 600, Зипкод 60090, Staia s nova bania 
v 2bed/2bath townhous v Wheeling. Prosoren 
hol, goliama terasa s grill, mokro pomeshtenie s 
LG dryer/ washer. Dobre obzaveden, tok, parno 
internet, voda - vklucheni. Tsentralen klimatik I 
parno. Na razpolojenie sa 2 baseina I tennis courts. 
Dava se ot 15 July. Deposit 600$. 2623531191 
№17580
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena staya 
Palatine, $600 7088376432 №17537

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под 
наем апартамент, от 1 декември, с две спални в 
Елк Гроув Вилидж .Газ и вода включени във нае-
ма. 2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен 
ремонт със � nished basement, 1 car garage,5 
мин от Wood� eld mall, $1985, Meto 7732160654 
№17008
СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая под 
наем, в районът на Джефърсън парк. 7735929395 
№16952
ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia pod 
naem za( Gena ) v Arlington Heights,,IL bezplatno 
polzvane peralnia, sushilnia i internet. 400$ 
ph#224-717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в 
Гленвю 8476300290 8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, гледам деца в дома 
си в Ho� man Estate (в близост до улиците Golf 
and Higgins) предлагам домашна храна, много 
игри и забавления. За повече информация: 224 
659 1156 №17673
КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна диагно-
стика на автомобили след 2000год./OBD ll букса/ 
При проблеми с автомобила : свети чека ,свети 
друга лампа на таблото ,проблеми с автомата ,с 
двигателя ,електр. проблеми и всичко свързано 
с електрониката на автомобила. Пон- Петък след 
18.00...Съб- Неделя от 10- 15.00 може и на място 
2242545644 №17620
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекидневно и по-
часово гледане на деца до център ”Българика” и 
Mt. Prospect с включена храна, игри и забавле-
ния в самостоятелна къща с двор. Тел.847-744-
4870. 8476121822 №17643
STROITELSTVO, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Vsiakakvi boiajiiski uslugi 
20g.opit kachestvo na Nai nisci zeni. +13127227479 
№17651
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджийски ус-
луги.компанията с insurance за вашето спокой-
ствие. 8473122155 №17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpaklova
ne,boiadisvane,postaviane na izolazii,gipsokart
on.+13127227479 №17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
стари ленти като ги направите дигитални пре-
ди на станат неизползваеми. Презапис от VHS , 
MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки. 630-456-1366 
6304561366 №17626

ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17594
ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17597
IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri imigratzinni 
dokumenti. 15 godini opit. Stancho tel 708 415 
0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално 
решаване на канализационни проблеми. Раз-
полагам с висок клас техническо оборудване.. 
Предлага се камера и хидро джетинг. Профе-
сионални водопроводни услуги. 2245957923 
№17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално 
решаване на канализационни проблеми. Раз-
полагам с висок клас техническо оборудване.. 
Предлага се камера и хидро джетинг. Профе-
сионални водопроводни услуги. 2245957923 
№17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. 
Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново 
управление. Ремонт на стари инсталации и нап-
рава на нови. 2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. 
Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново 
управление. Ремонт на стари инсталации и нап-
рава на нови. 2245636611 №17579
РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ НА ВСИЧ-
КИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИЯЛ-
НИ, ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И МИ-
КРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ. ТЪРСЕТЕ СВИЛЕН НА ТЕЛ.: 
847-962-0242. 8479620242 №17558
ONLINE DISPATCH CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Dispatcher 
Training - taught through zoom video class 
To register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17545
ONLINE SAFETY CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Safety Manager 
Training & Compliance - taught through zoom 
video class To register - Call 331-551-8787 or visit 
www.smarttrucking.us №17546
ONLINE QUICKBOOKS CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Book keeping for 
Trucking Companies - taught through zoom video 
class To register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17547

ONLINE IFTA CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, IFTA Calculation 
Class - taught through zoom video class To register 
- Call 331-551-8787 or visit www.smarttrucking.us 
3315518787 №17548
ШИВАШКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60021, Извършвам ши-
вашки услуги на дрехи и други. Намирам се във 
Фокс Ривер Гров. Биляна Николаева. 2244109027 
№17535
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професионално 
почистване на канализация, кухненски мив-
ки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 
2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, 
къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 
за българи. (312)919-8618. 15 години опит, дос-
тъпни цени. 3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni 
dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа 
за деца в Elk Grove Village.Предлагам три хране-
ния с домашно приготвена храна,сън ,учебни за-
нимания и забавления !За повече информация 
звъннете на 2244253371 2247899297 №16375

АТЛАНТА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17598

COAST TO COAST
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17601

ФЛОРИДА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17600

НЮ ЙОРК
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17599

SOMEWHERE ELSE
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17602
АСТРОЛОГИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Лошият късмет 
идва в определени дни. Ще ги намерите на 
www.astrohit.net Добрият късмет идва по-често. 
359889284567 №17542

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси жена 
от Чикаголенд aleko_todorov@abv.bg 0 №17646
ЛЕКАРСТВО, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Трябва ми спешно 
лекарство от България в края на месец юни.Ако 
някой може да ми го донесе, моля да ми се обади 
на телефон 2242230676, Калин. Плащам $100 за 
услугата. 2242230676 №17636
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за гле-
дане на момиченце на 18 месеца в Mt Prospect. 
За повече информация обадете се на 248-946-
9185. №17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
GMC C7500 BOX TRUCK, 
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60074, Продавам 
GMC C7500 cat c7 engine 26\\\” box truck до 
26000lbs. 3000 мили след rebuild. Rebuilda е пра-
вен с оригинален CAT rebuild kit. Почти всичко 
е сменено по камина. Нови предни гуми под 
5000 мили и много добри задни. 100 гал дизе-
лов резервуар. Камиона е в отлично състояние. 
6309301955 №17686
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641
KOLI POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR’ otdava 
avtomobili pod naem-super niski zeni. 
+13127227479 №17652

ПРОДАВА FREIGHTLINER, 
Цена US$  , Зипкод 24700, Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 for sale. 
Engine- Detroit DD15, 14.8L, 455HP.
Double sleeper. ODO: 570k Miles. По-
чистени DPF филтри на 400к мили. 
Нов компресор, нов стартер, нов 
резервоар за антифриз. Чисто нови 
гуми Мишелин и нови амортисьори. 
Сменени ремъци, ролки и масла. 
2244366441 №17631 

PRODAVAM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Pontiac sport van 
2005,140000ms.Otlichno sastoianie.$3700 
+13127227479 №17655
VOLVO VNL670, 
Цена US$, Зипкод 60074, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles Good condition!Ready to 
work!Price negotiable!Motivated seller! Call Georgi 
773-691-6397 №17582
2007 VOLVO, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , 2007 VOLVO VNL, 
10 скорости, ръчка - $10,000 2015 Great Dean 
Trailer-$18,000 В отлично състояние са и в мо-
мента работят! 630-449-8838 - Кръстю №17589
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 с възможност за заку-
пуване. Може и на Разсрочено плащане. Ками-
онът е в отлично състояние. ODO: 560к Miles. 
Обслужен на 500к мили. Почистени DPF филтри. 
В момента се движи по 3 Хил. Мили седмично. 
2244366441 №17565
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам запазен 
Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 7739640988 
№17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 
206,000 мили. 7739640988 №17368
2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC 
exceptionally well maintained: 950,000 
miles,CUMMINS engine,on- time oil changes, and 
regular preventative maintenance performed. 
Ready for the road! DRIVEN BY NON-SMOKER!! 
Includes inside: Microwave and fridge!. Become the 
lucky owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @ 
872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 
Volvo VNL, D12 двигател, много добро състоя-
ние. Чисто нови, съединител, спирачки, водна 
помпа. Камиона е в движение, 1 250 000мл. 
Цена 12500$, цената може да се коментира. 
7737338399 №17047
HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам 
HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880 4147 
или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам Fredliner 
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 
773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам 
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, готов за 
работа, нови батерии, гуми – 70%, имам доку-
менти от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по договаряне 
Светлин (708)261-9099 №16629

SOMEWHERE ELSE

VOLVO 2005, 
Цена US$ , Зипкод 75068, Volvo 2005 920000 mili 
Добро състояние 2149095823 №17677
UTILITY TRAILER 2001, 
Цена US$ , Зипкод 75068, Utility trailer 2001 добро 
състояние,нови спирачки,нови гуми 2149095823 
№17678
VOLVO 2012, 
Цена US$ , Зипкод 75068, Volvo 2012 Cummins 
engine,нови гуми,690000 мили 2149095823 
№17679

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и де-
корация на столове и маси,арки и 
фигури с балони, фон с воали и хар-
тиени цветя, украса за сладък бар и 
мн.др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №17634 
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М
ного често първият го-
лям разход, който музи-
кант, спортист, актьор 
или предприемач прави 
след постигането на зна-

чим успех, е да си купи лъскава скъпа 
кола.

Обичайната представа за милиардер 
пък е за човек, който води разточителен 
начин на живот, притежава скъпи и лук-
созни вещи.

Mилиapдepитe ycпявaт дa cпeчeлят 
бoгaтcтвoтo cи блaгoдapeниe нa paзyм-
ни финaнcoви peшeния. Koгaтo ycпeят 
oбaчe, тe мoгaт дa cи пoзвoлят дa пилeят 
пapи пo нeщa, oт кoитo вcъщнocт нямaт 
чaк тaкaвa нyждa - лyкcoзни кoли нaпpи-
мep.

Истината обаче е, че немалко бога-
таши живеят под възможностите си и 
дори карат евтини автомобили. Taкa 
cъocнoвaтeлят нa Місrоѕоft Бил Гeйтc 
нacкopo cи кyпи Роrѕсhе 911. Преди пор-
шето обаче шофираше Ford Focus 2008, 
която струва $15 000.

Имa и дpyги милиapдepи, кoитo нe 
cпиpaт дa cлeдвaт пpинципитe, кoитo ca 
ги нaпpaвили бoгaти, и

cлeд кaтo ca нaтpyпaли 
oгpoмни cпecтявaния

Бившият главен изпълнителен дирек-
тор на Microsoft Стив Балмър е собстве-
ник на Ford, но причината за това е баща 
му, който дълги години е един от мени-
джърите на Ford Motor Company.

Съоcнoвaтeлят нa Fасеbооk Mapк Зy-
къpбъpг кapa чepнa Асurа ТЅХ нa цeнa 
oкoлo 30 000 дoлapa - среден клас спор-
тен седан от луксозната марка на Honda. 
Toй кaзвa, чe тя e пepфeктният избop зa 
нeгo, тъй кaтo e „бeзoпacнa, yдoбнa и нe 
e пoкaзнa“.

Също така се твърди, че Зукърбърг 
притежава и автомобил Volkswagen Golf 
GTI, спортен хечбек, популярен сред 
младите американци и на цена, близка 
до тази на Acura.

Най-богатият човек в света - изпълни-
телният директор на Amazon Джеф Без-
ос – също не е фен на скъпите коли. Той 

кара Honda Accord 2013, на старо, чиято 
цена е $22 000.

Уopън Бъфeт e мнoгo дoбpe пoзнaт 
cъc cвoитe мaлки cтpaннocти.

Toй нe дaвa пoвeчe 
oт 3.17 дoлapa зa зaкycкa

и живee в cъщaтa къщa, кoятo cи e кy-
пил пpeз 1958 г. Пpeз 2014 г. тoй cи 
кyпи Саdіllас ХТЅ нa цeнa oкoлo 45 000 
дoлapa, кaтo нe oчaквa cкopo дa я cмe-
ни, тъй кaтo шoфиpa пo eдвa 3500 мили 
гoдишнo.

Лари Пейдж - съоснователят на 

Google, е избрал да кара Toyota Prius, 
която е купил за $23 770.

Джак Ма е съосновател и изпълните-
лен председател на гиганта за електрон-
на търговия Alibaba Group, водеща ки-
тайска фирма за технологии. С лично 
състояние, което се оценява на близо 40 
милиарда долара,

Ма е и най-богатият 
човек в Китай

Но никога не бихте могли да пред-
положите това, ако видите колата му 
- Roewe RX5 за 25 000 долара - средно 
скъп SUV от големия китайски автомо-
билен производител SAIC, който използ-
ва базирана на Alibaba операционна 
система.

Алис Уолтън, наследницата на богат-
ството на Walmart – магазини за търго-
вия на дребно, основана от баща й Сам 
Уолтън - е считана за една от най-бога-
тите жени в света с около $50 милиарда 
богатство. Но явно това не й пречи

да следва скромността 
на баща си

по отношение на колите. Сам Уолтън е 
имал Ford F-150 пикап от 1979 г., който 
карал всеки ден до смъртта си в начало-
то на 90-те години на миналия век. Алис 
пък шофира пикап Ford F-150 от 2006 
г., макар и по-луксозната версия King 
Ranch, която струва около 40 000 дола-
ра.

Майкъл Блумбърг пък, основателят на 
информационната агенция Bloomberg, 
шофира Chevrolet Suburban, която стру-
ва $40 000.

Както изглежда, най-богатите хора на 
света не се возят на най-яките съвре-
менни автомобили и много от тях пред-
почитат обичайни возила среден клас.

Скромните коли на 
милиардерите. Ето ги
Едни от най-богатите хора в света 

избраха да карат евтини автомобили

Mapк Зyкъpбъpг кapa чepнa Асurа ТЅХУорън Бъфет, Саdіllас ХТЅ

Бил Гейтс, новото му Роrѕсhе 911 и Ford Focus 2008, която шофираше доскоро

Джеф Безос и колата му - Honda Accord

Джак Ма и Roewe RX5 Алис Уолтън и нейния Ford F-150

Снимки: Wikipedia
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Плодова торта с киви

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Диамантената ръка. Ака. Еос. Буни. Он. Статистика. 

Улама. Гид. Овес. Бел. Упадък. Ерар. Каро. Нютон. Глад. Щета. Чилер. 

Епоси. Ларсен. Рамос. Тя. Нутация. Банана. Панел. Свине. Арк. Осло. 

Атина. Чичо. Ате. Никиш. Флобер. РНК. Сцени. Евита. Родилки. Язове. 

Ад. Лирик. Атики. Дакели. Робот. НЕК. Ури. Бидон. Рара. КПП. Ядове. 

Имарет. Лоб. Илион. Олива. Щангист. Норми. АН. Цианкалий. Икони. 

ОТВЕСНО: Фиат. Пчелна отрова. Плац. Акага. Таунсенд. Купони. 

Оматид. Артел. Килер. БГА. Идън. Салон. Лилия. Ин. Днес. Кючеци. 

Искри. Диск. Тото. Тини. Акции. Болта. Неси. Еол. Ястие. Криви. 

Корнер. Вишня. Одеони. Забава. Рабин. Изабо. Ной. Ту. Ерг. Манаф. 

Отони. Анус. Леоне. Левит. Моми. Грил. Капса. Човек. Ралик. Абадо. 

Наиби. Инари. Окомер. Старчета. Ереван. Аналогия. Корадо Катани. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ

Разбийте 400 мл сладкарска сме-
тана с помощта на миксер на гъст 
крем. Добавете 3 с.л. пудра захар 

и 400 г заквасена сметана. Разбийте до 
еднородност.

Сложете един готов блат на дъното 
на тава с подвижен ринг. Намажете с 
крем.

Обелете 6-7 броя киви. Нарежете 
кръгчета и облепете стените на ринга.

Внимателно сложете втория блат. От-
ново намажете с крем, поръсете с на-
рязано киви на кубчета.

Сложете и последния блат. Намажете 
с крем повърхността на тортата. Наре-
дете кръгчета киви, поръсете с кокосо-
ви стърготини.

Оставете плодовата торта в хладил-
ник за около 3-4 часа, за да се стегне. 
Преди поднасяне внимателно отстра-
нете ринга. Може да си помогнете със 
силrконова шпатула.

Поднесете с подходяща напитка.

Да ви е сладко!  

Телешки рулца с гъбен сос

Телешките рулца, когато плуват в 
ароматен гъбен сос, са като риб-
ки в собствени води. Зарадвайте 

близките си с нещо ново, вкусно и раз-
лично на вид.

Начукайте 4 броя телешки пържоли, 
докато се изтънят добре. Нарежете 200 
г сирене грюер на 4 и увийте всяко пар-
че в резен шунка. Сложете всеки резен 
в пържолите, завийте леко и прикрепе-
те с коктейлна клечица.

Разтопете 20 г масло и задушете в 
него 4 стръка пресен зелен лук и 100 
г гъби. Прибавете към тях 150 мл бяло 
вино и кипнете. Задушете, докато теч-
ността се редуцира наполовина. Си-
пете 150 мл сметана, сол на вкус и раз-
бъркайте за няколко минути.

Намажете телешкото с малко зехтин 
и овкусете със сол и черен пипер на 
вкус. Запечете на загрят грил и подне-
сете с топлия сос и магданоз за украса.



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

10 - 16 юни 2020 г.52

В 
края на май едно особено 
жестоко престъпление раз-
търси Иран. Става дума за 
„убийство на честта“ в едно 
северноиранско село: 37-го-

дишният Реза Ашрафи обезглави собст-
вената си дъщеря. И докато други подоб-
ни убийства обикновено остават скрити 
за обществеността, този случай прикова 
вниманието на традиционните медии и 
социалните мрежи.

Ромина, 14-годишната дъщеря на Реза 
Ашрафи, избягала от дома на родителите 
си с един 29-годишен мъж, който по-къс-
но признал, че от 5 години бил влюбен 
в момичето. Родителите на Ромина отка-
зали да дадат съгласието си за женитба. 
Ако обаче бащата беше дал одобрението 
си, от правна гледна точка бракът щеше 
да е възможен - въпреки че Ромина е 
била само на 14 години.

Пет дни след бягството полицията от-
крила момичето и го върнала у дома. По 
информация на медиите, в къщата на Ро-
мина се разиграла следната сцена: май-
ката дочула как бащата на момичето на-
стоявал тя

да се самоубие, за да 
не се налага да я убива

той. Майката не предприела нищо, за да 
спаси дъщеря си, разказва „Дойче веле“. 
След бруталното убийство роднините на 
Ромина организирали траурно търже-
ство, на което било почетено „достойно-
то“ поведение на бащата.

„Горчивата истина е, че патриархална-
та култура е пуснала дълбоки корени в 
иранското общество“, казва пред „Дойче 
веле“ Асиех Амини, авторка и защитнич-
ка на правата на жените. Тя допълва, че 
няма никакво значение колко образова-
ни са жените и какво е положението им 
в обществото. „В сегашната политическа 
система в страната не само традицията 
е на страната на мъжете, но и законите“, 
посочва Амини, която през 2009 година 
е избягала от Иран и днес живее в Нор-
вегия.

Погледнато отвън, жените в Иран са 
постигнали немалко - особено в срав-

нение с други страни от Близкия изток. 
В Саудитска Арабия, например, доскоро 
жените нямаха право да шофират, а с из-
бирателни права се сдобиха едва през 
2015 г. В Иран жените могат да карат ав-
томобили още от 1940 година, а да гла-
суват на избори - от 1963-а. Половината 
висшисти в Иран са жени. Освен това все 
повече иранки подават молби за развод, 
опитвайки се да се освободят от неспо-
лучливи бракове.

Абсурдните закони 
на шариата

Общото между Иран и Саудитска Ара-
бия е това, че и в двете страни жените са 
третирани като непълнолетни - заради 
законите на шариата. Всички важни ре-
шения биват вземани от бащите или съ-
прузите, дори и след смъртта. В ислям-
ското право на Иран важи принципът на 
мъстта. Ще рече, че ако срещу жена бъде 
извършено престъпление, бащата реша-
ва дали да има наказание за извършите-
ля и какво да е то. Обикновено бащите 
избират „смърт“.

Системата е абсурдна и това ясно про-
личава и от убийството на Ромина: в слу-
чая извършителят е същевременно и 

човекът, който решава въпроса за нака-
занието или помилването. Според иран-
ските медии, преди да убие дъщеря си, 
Реза Ашрафи се е консултирал с адвокат 
за наказанието, което го очаква - между 
3 и 10 години затвор.

Ашрафи обаче не е единственият 
баща, възползвал се от тази незрялост 
на иранското правосъдие. Според из-
следване на Иранската полицейска ака-
демия, в някои райони на страната с 
особено закостенели традиции - като 
западните и южните, т.нар. убийства на 
честта съставляват до 45% от всички из-
вършени убийства.

Жестокият кодекс 
на „благоприличието“

„В едно традиционно общество благо-
приличието е основният капитал на же-
ната“, казва иранската журналистка Ма-
рок Голамхосейнпур. От много години тя 
се занимава с т.нар. убийства на честта. 
„Мъж, чиято съпруга или дъщеря е за-
губила благоприличието си, е отритнат, 
пренебрегван и дори унижаван от обще-
ството“, посочва тя. Журналистката раз-
казва за един случай на иранско моми-
че, което било с овцете на паша. То било 

изнасилено многократно от група мъже. 
Когато било открито полумъртво, мъже-
те в семейството бързо решили, че мо-
мичето трябва да бъде отстранено.

Обикновено бащите или дядовците 
възлагат на брат или братовчед на „опо-
зореното“ момиче да я убие, а след това 
поемат сами отговорността или помил-
ват физическия извършител. Голамхо-
сейнпур, която живее в САЩ, смята, че 
бягството на Ромина от вкъщи е можело 
да не завърши с нейното убийство, ако 
семейството й живееше в някой по-го-
лям град.

Съдбата на обезглавеното 14-годишно 
момиче разбуни иранското общество. 
Президентът Хасан Рохани възложи на 
правителството най-накрая да извър-
ши необходимите реформи, за да може 
престъпленията в името на семейната 
чест да бъдат наказвани по-строго.

Президентът обаче знае и това, че кон-
сервативното правосъдие

отхвърля законите, 
които защитават жените

от насилие вътре в семейството. Такива 
закони подражават на Запада и проти-
воречат на ислямските принципи, аргу-
ментират представителите на консерва-
тивните кръгове.

Кобра Касали, член на влиятелния в 
Иран Културен и социален съвет за же-
ните и семействата, твърди например, че 
големият виновник за подобни трагични 
случаи са привържениците на програ-
мата на ООН за устойчиво развитие до 
2030 година. Една от нейните цели е ра-
венството между половете. Културният и 
социален съвет за жените и семействата 
е подчинен на върховния духовен водач 
на Ислямската република. От 35 години 
този орган се опитва да наложи ислям-
ските ценности и култура в иранско-
то общество и се бори срещу целите за 
развитие на ООН, защото те насърчава-
ли сексуалната просвета и равенството 
между момчетата и момичетата. Консер-
вативните сили в Иран имат свое „ре-
шение“ на проблема: момичетата да се 
омъжват колкото се може по-рано.

Бащата извършил „убийство на честта“, а майката не направила нищо, за да го предотврати

Да обезглавиш собствената си 
дъщеря: Трагедията на Ромина

Снимки: „Дойче веле“
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Момиченцето бе отвлечено в Португалия, а родителите й и до днес хранят надежда да я видят

13 г. по-късно: Ще излезе ли 
истината за изчезването на Мадлин

Н
ови разкрития са на път да 
разплетат една 13-годишна 
драма, започнала с изчезва-
нето на малко момиченце. 
Днес британската и герман-

ската полиция е по следите на немец, 
който може да се окаже отговорен за 
трагичната съдба на детето.

То изчезна преди повече от 13 годи-
ни. Тогава отвличането на 3-годишната 
Мадлин в Португалия предизвика вълна 
от съпричастие по цял свят. Днес, след 
продължителни разследвания, подо-
зрението пада върху 43-годишен герма-
нец. Предполага се, че мъжът е убил де-
тето.

Прокуратурата в германския град 
Брауншвайг вече води разследване 
срещу заподозрения, който многократ-
но е изтърпявал присъди за сексуал-
ни посегателства, включително срещу 
деца. Германската полиция съобщава, 
че в момента въпросният човек излежа-
ва дълга присъда по друго обвинение, 
пише „Дойче веле“. Прокуратурата съоб-
щава още, че заподозреният вероятно е 
извършвал грабежи и се е занимавал с 
търговия на наркотици. Разследването 
срещу него е по подозрение в убийство.

Кошмарен ден
Британското момиченце изчезна на 3 

март 2007 година в португалския курорт 
Прая да Луш. Въпросната вечер родите-
лите на Мадлин вечеряли в ресторант 
наблизо, а когато се прибрали в апарта-
мента, от момиченцето нямало и следа. 
В самото начало на разследването пор-
тугалските власти предполагаха, че ста-
ва дума за отвличане, а в един момент 
под подозрение попаднаха и родители-
те на Мадлин.

Между 1995 и 2007 година заподозре-
ният германец често прекарвал дълги 
периоди в португалската област Алгар-
ве, включително и в една къща близо до 
Прая да Луш. Според германската поли-
ция в тези периоди той се хващал на ра-
бота ту тук, ту там - обикновено в сфера-

та на гастрономията.
По сведения на Скотланд Ярд извър-

шителят бил висок около 180 сантиме-
тра, с къса руса коса. По време на раз-
следването британската полиция се 
съсредоточи върху две превозни сред-
ства и два телефонни номера. Предпо-
лага се, че мъжът е живеел временно в 
каравана с португалска регистрация и 

е притежавал автомобил „Ягуар“ с гер-
мански номер, който бил прехвърлен 
на друг човек в деня, когато изчезва Ма-
длин. Установени са и два португалски 
телефонни номера, които са били в ко-
муникация помежду си. Скотланд Ярд 
смята, че човекът, разговарял с пред-
полагаемия извършител в онези дни, е 
много важен свидетел по делото.

Сегашният пробив в разследването е 
плод на дългогодишно сътрудничество 
между британската, германската и пор-
тугалската полиция, съобщи Марк Кро-
нуел от Скотланд Ярд. Заподозреният 
германец е попаднал в полезрението на 
полицейските служби още преди три го-
дини, макар че и до момента британски-
те власти разглеждат случая като нераз-
крито изчезване.

„Искаме най-сетне 
да узнаем истината“

През всичките тези 13 години родите-
лите на Мадлин непрекъснато отправя-
ха емоционални призиви за помощ към 
обществеността. „Не искаме нищо дру-
го, освен да я намерим и да извадим ис-
тината на бял свят, за да бъдат наказани 
виновните“, заявяват и сега родителите, 
цитирани в съобщението на Скотланд 
Ярд. „Никога няма да се откажем да на-
мерим Мадлин жива. Но каквото и да 
се окаже в крайна сметка, ние искаме 
да узнаем истината, за да намерим най-
сетне покой.“

В интервю за ВВС преди време майка-
та на Мадлин сподели, че все още купу-
ват подаръци на дъщеря си за Коледа и 
за рождения й ден.

http://www.bulstate.com/
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Играчи от Националната баскет-
болна асоциация и Националната 
футболна асоциация в Съединените 
щати излязоха по улиците на градо-
вете си, за да изразят позицията си 
срещу убийството на Джордж Флойд 
по време на арест.

Спортистите се включиха към ма-
совите протести, които в последната 
седмица създадоха сериозно напре-
жение и вълна на недоволство, която 
се пренесе и на други точки извън те-
риторията на САЩ.

Стърлинг Браун и Робин Лопез от 
„Милуоки Бъкс“ водиха съотборни-
ците си в мирното протестно шест-
вие, което започна от домовете им и 
стигна до центъра на Милуоки.

В Колорадо тимът на „Денвър 
Бронкос“ също се присъедини към 
общественото недоволство.

Това е поредната инициатива, на-
сочена срещу расовата дискримина-
ция, в която се включват спортисти.

LA Galaxy изгони сърбин заради 
расистки коментари на жена му
Футболистът подписа през декември и изигра едва два мача с тима си

Ф
утболният отбор Los 
Angeles Galaxy освобо-
ди сръбския футболист 
Александър Катай заради 
дискриминационни и ра-

систки публикации от съпругата му в со-
циалните мрежи. Клубът от Лос Андже-
лис обяви новината, обяснявайки, че се 
разделя с Катай по взаимно съгласие.

Съпругата на футболиста Теа Катай 
предизвика бурни реакции със серия 
публикации в Instagram в разгара на 
протестите заради смъртта на афроаме-
риканеца Джордж Флойд.

Публикациите, които впоследствие са 
били изтрити, са изразявали подиграва-
телно отношение към протестиращите в 
Минеаполис. В единия от тях е показан 
полицейски автомобил, който опитва да 
разпръсне тълпа, а съпругата на Катай

призовава те 
да бъдат прегазени

По-късно Теа Катай публикува сним-
ка на кутии „Найки“ с надпис „Черните 
„Найки“ имат значение“, отнасящ се към 
слогана „Животите на чернокожите имат 
значение „ (Black lives matter).

Катай побърза да се извини в социал-
ните мрежи за „допусната грешка в се-
мейството му". Пред клуба си футболис-
тът е обявил, че не споделя възгледите 

на съпругата си и се разграничава от тях.
Футболистът подписа с LA Galaxy през 

декември и изигра само два мача за 
тима.

Играчи на НБА и 
НФЛ се включиха 
в протестите

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Българин влезе в историята на германския футбол

Н
аред с многото комплимен-
ти и суперлативи, името на 
българската футболна звез-
да Димитър Бербатов влезе 
в черна класация. Британ-

ското списание FourFourTwo подреди 
футболистите според броя извършени 
нарушения. В нея, малко очаквано, при-
съства и българинът.

На първо място в класацията е бивши-
ят английски национал Гарет Бари, кой-
то е извършил общо 633 фаула, а освен 
това е получил 117 жълти картона и 6 
пъти е бил гонен от игра.

Бербатов, който на Острова игра в 
продължение на осем години с екипите 
на „Тотнъм“, „Манчестър Юнайтед“ и „Фу-
лъм“, е на 31-ото място с общо 323 нару-
шения..

„Kласният българин удиви фенове-
те с безупречното си първо докосване, 
докато играеше за „Тотнъм“, „Манчестър 
Юнайтед“ и „Фулъм“, но мръсните похва-
ти също не му бяха чужди. Бербатов из-
върши 323 фаула в периода си в Англия, 
макар че вероятно за повечето от тях

е бил виновен някой друг
коментира FourFourTwo.

Първото място на Бари, който прекра-
ти кариерата си през 2017 година, не е 
голяма изненада, защото той е футбо-

листът с най-много мачове във Висшата 
лига - 653, т.е. с по-малко от фаул на мач.

Челната тройка на грубияните се до-
пълва от бившия нападател на „Болтън“ 
Кевин Дейвис и от футболиста на „Евер-
тън“ и „Манчестър Юнайтед“ Маруан 
Фелаини.

Междувременно пък Дейли Мейл на-
писа, че Бербатов, който вече прекрати 
кариерата си, попада в списъка на шест-
те знакови трансфери на „Тотнъм“ в по-
сока „Манчестър Юн“. Повод за хроноло-
гията стана очакваното преминаване на 
голмайстора на шпорите Хари Кейн на 
Олд Трафорд за рекордните в историята 
200 милиона паунда.

Бербатов напусна „Тотнъм“ в посо-
ка „Манчестър Юн“ през 2008 година в 
преследване на трофеи. Нападателят 
премина на Олд Трафорд за сумата от 
30.7 милиона паунда в последния ден 
от трансферния прозорец, за да спече-
ли две титли на Премиър лийг с тима на 
сър Алекс Фергюсън. Напускането му не 
мина гладко и българинът бе оставен на 
пейката за последните два мача на „Тот-
нъм“ срещу „Съндърланд“ и „Челси“, пре-
ди да подпише с червените дяволи на 1 
септември.

Българинът попадна и в класация на знакови трансфери

Наредиха Бербатов сред най-
големите грубияни на терена

Българският треньор Павел Дочев 
влезе в историята на германския 
футбол с историческо постиже-

ние. Той стана наставникът с най-мно-
го мачове в Трета Бундеслига. Това се 
случи по време на срещата на него-
вия „Виктория Кьолн“ срещу „Айнтрахт 

Брайншвайг“, която отборът на българ-
ския специалист загуби с 2:4.

Така той записа своя мач номер 238 
в третото ниво на германския футбол.

Дочев изравни постижението на Пе-
тер Фолман от 237 двубоя през март, 
но заради пандемията от коронавирус 

чака почти три месеца, за да излезе ед-
нолично на върха.

В Германия Дочев е водил „Рот-Вайс 
Есен“, „Зандхаузен“, „Пройсен Мюн-
стер“, „Ерцгебирге Ауе“, „Ханза Рощок“, 
а от 2019 г. е треньор на „Виктория 
Кьолн“.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Л
уксозен имот с няколко спал-
ни, бани и множество други 
помещения, разположени на 
2300 квадратни метра в Бе-
върли Хилс е имението, кое-

то обитават принц Хари и съпругата му 
Меган. Двамата решиха да напуснат Ка-
нада през март и се отправиха към Лос 
Анджелис. Тогава те се настаниха в имот 
в Малибу - ексклузивна плажна общ-
ност, отдавна предпочитана от звездите 
на Холивуд и местните богаташи. Когато 
обявиха карантината в Америка обаче, 
двойката се премести заедно със своя 
син Арчи във величествено имение, из-
дигащо се на хълм над Бевърли Хилс, 
което преди тях

е обитавал актьорът 
Тайлър Пери

с когото двойката се познава чрез Опра 
Уинфри.

Огромната къща е построена през 
2012 г. и по площ е съизмерима с ма-
лък търговски център. Тя разпола-
га с външен басейн, 8 спал-
ни, 12 бани (част от тях 
оборудвани с джакузи) 
и редица други по-
мещения, пише dir.
bg. Докато Тайлър 
все още живееше 
в нея, той обичаше 
да разхожда после-
дователите си в со-
циалната мрежа из 
многобройните стаи и 
неведнъж е публикувал 
снимки от вътрешността 
на дома си.

От тях се виждат високи тавани, от 
които се спускат големи полилеи, дър-
вени плотове, мраморни арки, йонийски 

колони и тежки мебе-
ли. В кухнята има про-

фесионални уреди за 
готвене, на просторната 

тераса, предоставяща глед-
ка към парка „Franklin Canyon“, са 

обособени няколко къта за отдих, а дет-
ската стая е напълно обзаведена с из-
ящна бебешка кошара, удобни кресла и 

помощни маси. Малко преди жилището 
да бъде изцяло завършено, Кание Уест 
поиска да го разгледа, а впоследствие 
предложи на Пери да го закупи, само че 
той не пожела да го продаде. Всъщност, 
Тайлър е известен със своята страст към 
недвижимото имущество. Той притежа-
ваше мащабно здание в покрайнините 
на Атланта, с коeто се раздели срещу 17.5 

млн. щатски долара. За сметка на това в 
момента е собственик и на две къщи във 
Феърбърн, Джорджия, една от които има 
частно летище.

Все още не се знае дали бившата крал-
ска двойка ще остане за постоянно в 
имота, или ще напусне, след като живо-
тът се върне обратно към нормалния си 
ритъм.

2300 квадрата лукс – Хари 
и Меган в Бевърли Хилс
Принцът и съпругата му имат на разположение 

няколко спални и бани и множество други помещения

Хари и Меган 

Снимкa: Flickr
Снимкa: Instagram

Снимкa: InstagramСнимкa: Instagram

https://www.zneimerlaw.com/
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Бивша служителка в магазина 
за обувки на звездата, Хедър 
Холт, твърди в съдебен про-

цес, заведен във Върховния съд в 
Ню Йорк, че актрисата и нейният 
бизнес партньор Джордж Малкълм 
не са й плащали извънреден труд в 
периода от 31 декември 2018 г. до 1 
март 2020 г.

Сара има два магазина в Ню Йорк, 
както и по един в Лас Вегас, Мерил-
енд, Дубай, Абу Даби и Канада.

„Ищцата не е обезщетена за из-

вънреден труд за часовете, в които 
е работила“, се казва в делото, като 
не се споменава въпросната сума 
пари. Хедър иска от Сара заплаща-
не, както и лихви.

„Нарушенията на закона за за-
плащане са сериозни и работода-
тел, който ги нарушава, трябва да 
понесе отговорност, дори и извест-
ни личности като нея“, заяви ад-
вокатът на Хедър по адрес на ак-
трисата, изиграла Кари Брадшоу в 
култония сериал „Сексът и градът“.

Петя Дикова отново 
е бременна

Боксьорът от тежка категория Ан-
тъни Джошуа участва в протест 
на инициативата „Животът на 

чернокожите е от значение“ в родния 
си град Уотфорд във Великобритания, 
където заяви, че протестиращите са 
„ваксината срещу вируса на расизма“.

„Вирусът, за който говоря, се казва 
расизъм. Колко време ще оставяме ра-
сизмът да се разпространява в нашите 
градове“, допълни той. „Вие сте вакси-
ната, аз съм ваксината“, каза 30-годиш-
ният Джошуа пред участниците в про-
теста.

„Да убиеш човек е непростимо, но да 
го лишиш от неговите права е просто 
един по-бавен начин да го убиеш“, каза 
боксьорът.

Джошуа трябваше да защитава тит-
лата си в своята категория на 20 юни 
срещу Кубрат Пулев, но мачът беше от-
ложен заради коронавируса.Триметрова акула уби 60-годишен сърфист в 

Австралия. Трагедията се разиграла на из-
точното австралийско крайбрежие. Мъжът 

сърфирал във водите на плажа Солт бийч близо 
до Кингсклиф, северно от Сидни, когато акулата 
го нападнала. Наоколо имало и други сърфисти, 
които се притекли на помощ и влезли в истинско 
сражение с нея. Те успели да я отблъснат и да из-
вадят ранения човек на брега. Там му била оказа-
на помощ, но той имал тежки травми и починал.

Плажът бе затворен за посетители, а от хели-
коптер властите отправиха предупреждение към 
сърфистите да излязат от водата.

18-годишен австралиец пък даже засне среща-
та си с акула по време на подводен риболов, при 
която тя му откраднала единия плавник.

Брат и сестра от Ирландия се срещнаха за 
пръв път 50 г., след като били захвърлени 
като бебета от биологичната им майка. Дей-

вид и Хелън били намерени в чанти, оставени на 
различни места.

Дейвид за пръв разбрал, че е осиновен, когато 
поискал да си извади свидетелство за раждане, 
за да постъпи в армията. Тогава баща му казал, че 
той е подхвърлено дете.

Уърд от детските си години е знаела, че е оси-
новена. На 18-годишна възраст пожелала да нау-
чи повече за произхода си, макар че баща й да е 
бил против. Уърд направила ДНК тест и публику-
вала данните си в онлайн база, за да намери кръв-
ни роднини.

Няколко месеца по-късно продуценти на теле-
визионно шоу качили в същата система ДНК-то на 
Дейвид и открили, че има съвпадения с Уърд.

Триметрова акула уби 
60-годишен сърфист

Брат и сестра се намериха 
след половин век

Антъни Джошуа участва  
в протест срещу расизма

Сара Джесика 
Паркър отива на съд

Телевизионната водеща Петя 
Дикова и приятелят й Илиян 
Любомиров ще стават родите-

ли за втори път. Новината беше обя-
вена в социалните мрежи със слад-
ка снимка, на която семейството е 
направило математическо уравне-
ние, чийто резултат е 4. На фотоса 

се виждат бъдещата майка и Любо-
миров, който държи първото дете 
на двойката.

„Щастлив съм“, написа Любоми-
ров в социалните мрежи.

Двамата журналисти станаха ро-
дители за първи път през пролетта 
на 2019 г., когато се появи синът им 

Александър. На 22 април малкият 
отпразнува първия си рожден ден и 
тогава баща му си пожела скоро да 
има още едно дете, за да може си-
нът му да си играе с някого. Е, явно 
желанията бързо се сбъдват и скоро 
малкият Александър няма да бъде 
сам.
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Кралицата на Бутан показа втория 
си син. Снимка на бебето бе качена 
в официалния профил на кралския 

дворец по повод нейния рожден ден.
Въпреки че са минали почти 3 месеца, 

семейството все още не е съобщило как 
се казва бебето. По традиция, кралската 
двойка го пази в тайна за определен пе-
риод от време, след което го оповестя-
ва на специален ритуал.

Джетсун Пема е най-младата кралица 
в света. Тя често е наричана „Хималай-
ската Кейт Мидълтън“. Близо 5 години 
след нейната сватба с Джигме Вангчук, 
познат още като „Краля на драконите“, 
тя става майка за първи път.

От пресслужбата на краля и крали-
цата на Бутан приканиха народа да се 
моли за здравето и щастието на рожде-
ничката, която изглежда страхотно в ли-
лави одежди.

29-годишната актриса Мар-
го Роби бе обявена за 
най-работливата холивуд-

ска звезда. За последните 5 години 
блондинката се е снимала в 19 фил-
ма, имала е гост участия в 2 други, 
била е продуцент веднъж.

Сред най-запомнящите се роли на 
Роби са тези в „Отряд самоубийци“, 
„Легендата за Тарзан“, „Имало едно 
време в Холивуд“, „Аз, Тоня“, „Хищ-
ни птици“, „Бомба със закъснител“ и 
„Кралицата на Шотландия“.

В класация за най-работещите ак-
тьори Марго е на пета позиция, като 
преди нея са само мъже – Никълъс 
Кейдж, Самюел Джаксън, Брад Пит и 
Уил Фарел.

Това е истинско постижение за 
младата актриса, чиято звезда изгря 
през 2013-а с роля в лентата „Вълкът 
от Уолстрийт“.

След Роби в тройката на най-за-
етите дами в бранша са Никол Кид-
ман и Натали Портман.

ралицата на Бутан показа втория 

„Хималайската Кейт Мидълтън“ 
показа втория си син

Като отговор на трагедията с чернокожия 
мъж Джордж Флойд, Блейк Лайвли и Райън 
Рейнолд дариха 200 хиляди долара на прав-

ния отдел на организацията NAACP, която се гри-
жи за напредъка на хората с различен цвят на ко-
жата по целия свят.

„Срамуваме се, че досега сме били толкова не-
вежи относно расовата дискриминация в нашата 
система“, пише звездната двойка.

Те добавят, че искат да научат децата си, че 
трябва да уважават всеки един човек, независи-
мо от цвета на кожата, расата, сексуалната ориен-
тация или културата му.

Освен че дариха 200 хиляди долара, Райън Рей-
нолдс и Блейк Лайвли обещаха да гласуват за кан-
дидати, които обещават да защитават правата на 
всеки гражданин в САЩ.

Лайвли и Рейнолдс дариха 
$200 000 на NAACP

лави одежди.

Банкси показа творба, 
посветена на Джордж Флойд

Английският художник Банкси показа 
новата си творба, която е посветена 
на протестите в САЩ заради убийство-

то на задържания афроамериканец Джордж 
Флойд.

На картината е изобразен траурен портрет 
с тъмен силует. Американският флаг, надви-
снал над изображението, постепенно започ-
ва да гори, запален от пламъка на свещ.

Художникът написа, че първоначално не 
е искал да говори по тази тема, но след това 
осъзнал, че това е преди всичко проблем за 
белите хора. Според Банкси, системата кара 
хората с различни цветове на кожата да стра-
дат и те нямат начин да променят ситуация-
та. Той предупреди, че белите трябва да се 
справят с това, „в противен случай някой ще 
бъде принуден да се качи горе и да почука 
на вратата“. В интервю за шоуто на Греъм Нортън Джон-

сън споделя, че по едно време баба й 
Хедрен е имала около 60 диви котки. Даже в 

момента в дома й се разхождат повече от дузина.

Актрисата коментира и снимки на баба си. Една 
от тях е влизането на тигър през прозореца на 
кухнята, докато Типи говори по телефона. „Това е - 
тигър, който скача през кухненския ти прозорец“, 
казва Джонсън. Водещият пита и за друг фотос, на 
който Хедрен скача в басейн, а кракът й е заха-
пан от лъв.

„Баба не изгуби крака си“, уверява Джонсън.
След като животните са пуснати на свобода, 

Хедрен признава, че е било огромна глупост да 
позволи на големите котки да се разхождат сво-
бодно из къщата й, докато тя е вътре със семей-
ството си.

Дакота Джонсън: Баба ми 
живееше с 60 диви животни

Марго Роби се снима  
в 19 филма за 5 години
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Крава в Германия роди четири теленца, кое-
то се случва изключително рядко. „Феноме-
нално е“, каза Клаудия Капелер, фермерка от 

южния град Вад Валдзее и собственичка на май-
ката рекордьорка.

„Кравата беше неспокойна и когато влязох в 
обора, тя вече беше родила две от близначета-
та“, разказва фермерката. Скоро след това Хитана 
родила и другите две теленца, и то без помощта 
нито на стопанката си, нито на съпруга й, нито на 
ветеринаря, когото повикали.

Джина, Джордж, Гебхард и Грегор се родили 18 
дни предсрочно, но и те, и майка им са напълно 
здрави, казва Капелер.

През 2018 г. друга крава в Германия роди че-
тири теленца във ферма край Радолфцел, близо 
до границата с Швейцария, но почина скоро след 
раждането.

Във Виетнам бе прерязана лентата на първия 
в света 5-звезден хотел, покрит с 24-кара-
тово злато. Става дума за 25-етажния хотел 

Dolce Hanoi Golden Lake в центъра на Ханой. Не-
говата фасада с площ от 5000 кв. м е оформена от 
позлатени материали. Строителството на хотела е 
продължило 10 г.

Обектът има 342 стаи в имперски стил с позла-
тени мебели и бани. Ресторантите, баровете, па-
норамният басейн на покрива също са оформе-
ни от злато. Цената на една стая е $250 за едно 
денонощие.

С пищния си разкош са известни още дубай-
ският Burj Al-Arab, в който асансьорът и фоайето 
са покрити със злато, Trump International Hotel в 
Лас Вегас, който е със златни прозорци, и Emirates 
Palace в Абу Даби с позлатени стени и таван.

Крава роди четири 
теленца

Златен хотел отвори врати

Бела Хадид и The Weekend 
отново заедно

Британската моделка Пени Лан-
кастър, която е омъжена за пе-
веца Род Стюарт, разкри, че ще 

става полицейски служител от Град-
ската полиция в Лондон, след като 
завърши курс на обучение. 49-го-
дишната блондинка получила пред-
става какво представлява животът в 
униформа, когато участвала в пре-
даване по телевизията „Знаменито-
сти се борят с престъпността“.

Изглежда, че налагането на зако-
на й е харесало толкова много, че 
решила да си го избере като кари-
ера.

Пени сподели плановете си по 
време на онлайн чат с бившия си 
партньор от танцувално реалити 
шоу.

За скорошния си рожден ден Пeни 
cъбpa близки пpиятeли и poднини 
нa парти в Лac Beгac, нaпълнo пpo-
тив вcички пpeпopъки и изиcквaния 
в ycлoвиятa нa пaндeмия.

Жената на Род Стюарт става 
полицайка

Бела Хадид и The Weekend решиха да 
дадат пореден шанс на връзката си. 
23-годишният модел и 30-годишни-

ят рапър се разделиха през август 2019 
г. след 4-годишна връзка. Изданието „US 
Weekly“ съобщава, че бившите любовни-
ци започнали да общуват отново.

Двамата се запознаха през април 2015 
г. Месец по-късно младите започнаха да 
се срещат и през ноември 2016 г. се раз-
делиха за първи път.

Известно време The Weekend имаше 
любовна афера с певицата Селена Го-
мес, но тази история не продължи дъл-
го. През октомври 2017 г. любовната им 
връзка приключи.

Рапърът се завърна отново към Бела 
през април 2018 г. Двойката беше забе-
лязана заедно на фестивала Coachella, а 
след това и на едно от партитата в Кан.

Николета Лозанова продава 
детски тениски

Николета Лозанова стартира благот-
ворителна инициатива. Плеймейтка-
та, която често използва услугите на 

най-различни брандове, за да й изработят 
дрехи по поръчка, ще продава тениски. Съ-
браните средства ще отидат за деца в нуж-
да.

„Специално изработената тениска се 
продава в помощ на българските деца от 
социално слаби семейства, които имат 
нужда от протегната ръка“, обяснява Нико-
лета.

Дъщеричката на Лозанова – Никол, която 
в началото на април стана на 8, подобно на 
своята майка се облича по последните мод-
ни тенденции. Сега тя позира с една от те-
ниските, които нейната майка ще продава.

Преди няколко месеца Николета обяви, 
че спира да произвежда бельо с нейните 
инициали и лансира своята козметична ли-
ния.
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След сигнал спасиха защитен вид сова в беда 
край Сливен. Птицата е намерена от мъж, 
на място експертите установили, че това е 

Забулена сова (Tyto alba). Птицата е била омало-
мощена, след като се блъскала в прозорец. След 
оказаната помощ общото й състояние е подобре-
но, настанена е в Спасителния център за диви жи-
вотни в Стара Загора.

Забулената сова е средно голяма нощна граб-
лива птица. Оперението й е много фино, пре-
димно в пастелни цветове, с бяло було. Ловува 
нощем, гнезди в хралупи на дървета, често и в 
изоставени постройки. Снася от 3 до 8 яйца през 
март-април, но при неблагоприятни условия от-
глежда само 1-2 малки. Храни се с дребни гриза-
чи. Често се заселва в хамбари със зърно, където 
ловува голям брой мишки.

Спасиха сова в беда

Сериен крадец от британския град Нюпорт 
беше вкаран зад решетките за две години 
благодарение на бдителен папагал, който с 

крясъци събудил стопанката си по време на оби-
ра.

Рецидивистът Джейк Флетчър ограбил три 
къщи на една и съща улица. По време на послед-
ния си взлом злосторникът бил изненадан от па-
пагал. Пернатото започнало да крещи с цяло 
гърло и разбудило стопанката си. Когато жена-
та отишла да провери какво става, тя заварила 
Флетчър, който се промъкнал към задната врата, 
но яката дама сграбчила раницата му. Той се из-
плъзнал и избягал, но багажът му с плячката оста-
нал в ръцете й. По-късно крадецът бил арестуван 
и си признал за кражбите в съда, след което полу-
чил 2-годишна присъда.

Половинката на Илън Мъск, 
която наскоро стана майка 
за първи път, обяви предсто-

ящото откриване на дебютната си 
арт изложба.

Граймс, чието истинско име е 
Клер Буше, продава нейни картини 
и снимки, които е изработила през 
последните 10 г.

Най-забележителната й творба е 
на стойност 10 млн. долара, а към 
нея е приложен документ за придо-
биване на част от душата на Граймс.

„Не искам някой да я купи, зато-
ва определих тази цена. Колкото по-
дълбоко се потапяме в тази идея, 
толкова по-интересна ни се струва 
тя“, споделя Граймс.

Половинката на Илън Мъск до-
пълни, че се е почувствала артист 
много по-рано отколкото музикант.

„Започнах да творя 10-12 г., пре-
ди да се захвана с клавишите“, каз-
ва Граймс.

Принц Уилям и съпругата му 
станаха доброволци
Херцогът на Кеймбридж - принц Уилям, 

разкри, че тайно е отговарял на раз-
лични хора в нужда, потърсили помощ 

на денонощната телефонна линия за тек-
стови съобщения, разработена от неговата 
Кралска фондация.

Уилям и Кейт проведоха видеочат с добро-
волци в различни части на страната, за да им 
благодарят за подкрепата по време на пан-
демията с коронавируса.

Двамата са едни от общо 2000-те добро-
волци, които са обучени да подпомагат хора 
в различни трудни ситуации. Те са помагала 
на хора в нужда, под карантина или самоизо-
лирали се.

Кралската двойка отказа да съобщи дали 
все пак са пуснали децата си на училище, а 
Уилям се оплака, че има затруднения с до-
машното по математика на сина си Джордж.

Дженифър Анистън пусна свой гол портрет на търг, за 
да помогне за събирането на пари за облекчаване по-
раженията от коронавируса.

Актрисата съобщи новината, като сподели видео на фо-
тографа Марк Селиджър, работещ в тъмна стая върху ем-
блематичния фотопортрет, който той заснел през ноември 
1995 г.

Черно-бялото изображение, на което Анистън позира 
гола с кръстосани крака, е заснето от Селиджър, след като 
той е назначен да снима актьорския състав на „Приятели“ 
година след стартирането му.

Засега най-високата оферта за актовата фотография е 
$6500.

Други портрети на знаменитости в онлайн търга, който 
приключва на 12 юни, са тези на Леонардо ди Каприо, Опра 
Уинфри, Брад Пит, Били Айлиш и Лени Кравиц.

Половинката на Илън Мъск 
продава част от душата си

Папагал вкара крадец  
в затвора

Гола снимка на 
Анистън на търг 
срещу COVID-19
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Б
утан е малко кралство в Хима-
лаите със 770 000 поданици и 
е най-известно с това, че тук 
щастието е основно право, га-
рантирано по конституция. Как 

живеят хората в това кралство на щастие-
то, разказва „Дойче веле“.

В долината на Пунакха
Зеленият цвят е може би най-харак-

терният за пейзажите в Бутан. Както в до-
лината на Пунакха, където се отглеждат 
ориз и зеленчуци. Благодарение на от-
части субтропическия климат земедел-
ците прибират реколта до три пъти го-
дишно. Всички те работят предимно за 
задоволяване на собствените си нужди. 
Всеки жител на Бутан има право на парче 
земя, която да обработва.

Столица без 
нито един светофар

Със своите над 100 000 жители столи-
цата Тхимпху е най-големият град в стра-
ната. Но тук няма нито един светофар 
- движението се регулира от полицаи с 
бели ръкавици.

Освен с липсата на светофари, Бутан 
може да се запомни и с друго – тук всич-
ки ядат зелени люти чушки. Те са една от 
най-търсените стоки на пазара в столи-
цата Тхимпху. Лютите чушки са на голяма 
почит в Бутан - консумират се при всяко 
ядене. Дори най-малките деца са свикна-
ли с тях.

Но истинските традиции са други. Жи-
телите на Бутан обличат народни носии 
не само по празници. И в свободното си 
време, например когато се отдават на на-
ционалния спорт Куру, те с охота носят 
традиционните бутански одежди.

Водата като бестселър
Със своите високи планини, безброй 

реки и глетчери Бутан е идеалното мяс-
то за водни електроцентрали. Централа-
та Чукха с нейните 336 мегавата мощност 
дълго време беше най-голямата в страна-
та. Днес номер едно е централата Тала с 
1020 мегавата. Изграждането й е финан-
сирано от Индия, където отива и цялата 
електроенергия. Една трета от държав-
ните приходи на Бутан са от износа на ток 

за Индия.
Въпреки безспорната прелест на мал-

кото кралство, в Бутан не искат туристи. 
Дорджи Драдхул е на практика министър 
на туризма на Бутан. А това означава, че 
отговаря за втория по важност източник 
на приходи. Всяко туристическо пътува-
не в страната задължително е предвари-
телно организирано, като на ден от тури-
стите се изисква такса в размер на 250 
долара, която включва нощувка, транс-
порт и екскурзовод. Така Бутан предо-
твратява масовия туризъм.

Леговището на тигъра
Кулминацията на всяко пътуване до 

Бутан е посещението на храма Такцанг, 
разположен на над 3000 метра височи-
на. „Леговището на тигъра“ представлява 
комплекс от свързани помежду си сгради 
и е най-известният будистки храм в Бу-
тан.

Позлатената статуя на Буда в бутанска-
та столица Тхимпху е друго място, което 
привлича новодошлите. Но преди всич-
ко статуята на Буда е място за поклоне-
ние на будисти от цял свят. Тя е с висо-

чина 50 метра и е издигната по 
случай 100-годишния 

юбилей на управля-
ващата динас-

тия Вангчук. В 
пос тамента 

на статуята 
се намира 
п р о с то р -
на молит-
вена зала 
със 100 
000 позла-

тени мини-
атюрни ста-

туи на Буда.
В Бутан мис-

тиката среща мо-
дерността. Децата но-

сят тениски с ликовете на 
Барби и Батман, възрастните сърфират 
в интернет, ядат пица и пият произведе-
ната в Бутан драконова бира. А на Запад 
тази многонационална страна, в която 
се говорят 20 езика, е провъзгласена за 
кралство на щастието.

Бутан – малкото 
кралство на щастието
Въпреки че мистиката е на всяка крачка, и тук ядат пица и пият бира, но драконова
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