
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Би трябвало заглавията по вестници-
те да са - “България/Правителството се 
тресе от скандали”. В крайна сметка, вся-
ка сутрин се събуждаме с нови интерес-
ни твърдения от беглеца Васил Божков 
как действа управляващата хунта. Той 
твърди, че е дал близо 70 милиона лева 
кеш пара на премиера Бойко Борисов и 
на финансовия министър Владислав Го-
ранов.Твърди, че е бил изнудван да си 
прехвърли бизнеса на близки до упра-
вляващите и рекетиран. А когато не се 
съгласил - подхванат от прокурорската 
бухалка. Да, Божков е подсъдим за един 
куп неща, но до онзи ден беше най-бога-
тият българин и за всеки беше ясно, че 
има огромно влияние - показват го пус-
натите от него разпечатки на есемеси с 
Борисов и Горанов, за които няма отри-
чане, че са автентични.

България да се тресе? Правителството 
да се клати? Не. Ей тва е стабилност.

Изтича запис, на който глас като на 
премиера Борисов казва, че шефката на 
Народното събрание е “проста кърджа-
лийска путка” (поне не е казал, че я хва-
ща за там, щото е известен и му е разре-
шено). Обяснява един куп други неща, 
сред които и как прокуратурата опуква 
негови политически противници и биз-
несмени, които не се подчиняват на во-
лята му. Борисов полуотрича този запис, 
но не съвсем. Уж бил снаден, но все се 
чудя в кои партийни речи е използвал 
поотделно думите проста, кърджалий-
ска и путка, че някой да може така пер-
фектно да му ги монтира. Въпросната 
госпожа пък нито се обиди, нито защити. 
Няколко дни по-късно Борисов я сло-
жи в мечата си прегръдка и целуна по 
главата и каза: - Тя знае, че като се ядо-
сам, говоря. Или нещо от сорта. Май не 
е било монтаж. И май тя наистина е та-
кава, след като позволява подобно пуб-
лично поведение към нея и институция-
та, която оглавява.

България да се тресе? Правителството 
да се клати? Не. Ей тва е стабилност.

След записа изскочиха снимки. Бори-
сов гол, спи напреки. До него - пистолет 
и шкафчета, преливащи с евра. Много 
евра. Някой да взе мерки - нито проку-
ратурата се забърза да разбере как така 
някой снима министър-председателя 
гол, нито откъде са тези пари. Нито пък 
здравното министерство се загрижи, 
че премиерът е дебел тулуп, който има 
нужда явно от диета. Никой  никакви 
мерки не предприема.

Само Борисов събра ГЕРБ елита, на-
блъска ги като сардини по време на пан-
демия и без маски в малката партийна 
стаичка за пресконференции и се по-
кара на журналисти и обяви, че прези-
дентът го преследва и снима с дрон. Тук 
здравните власти вече трябваше да взе-
мат мерки и да го освидетелстват. Тръмп, 
като си измисля, поне звучи някак си фи-
зически възможно (примерно Обама му 
подслушвал предизборния щаб). Сним-
ките, реакцията на премиера и обкръ-
жението му - всичко е скандално. Но - 
България да се тресе? Правителството 
да се клати? Не. Ей тва е стабилност.

Във всяка нормална държава в Евро-
па и по света щяха да хвърчат оставки, 
министри и прокурори да бъдат аресту-
вани и обвинени, службата за сигурност 
на властимащата - реформирана, а пъ-
тят на изтеглените от Божков кеш пари 
- проследен. Такава държава щеше да 
се тресе, а правителството - да падне. 
А хората в него - никога повече да не се 
върнат на власт. Но България е страната 
на стабилността. А виновните сме тези, 
които я търпим. 

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Ей тва е 
стабилност
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П
резидентът Румен Радев об-
вини прокуратурата, че се 
превръща в политически 
играч, който подпомага кри-
зисния пиар на премиера 

Бойко Борисов. Държавният глава каза 
това в коментар на огласените от дър-
жавното обвинение чатове с участието 
на неговия съветник по правни въпроси 
Пламен Узунов и започналото разслед-
ване на търговия с влияние.

„Ясно е на всички кой има интерес от 
отвличането на вниманието от скандал-
ния запис и снимките в спалнята на пре-
миера, и разбира се, за съжаление, про-
куратурата в тази ситуация се очертава 
все повече като политически играч, кой-
то подпомага кризисния пиар на минис-
тър-председателя“, каза Радев, цитиран 
от bTV. Според него по-тревожното е, че 
прокуратурата говори с гласа и действа 
с прийомите на жълтите медии, което 
той нарече пагубно.

„Затова се нуждаем от независима 
експертиза на записа с гласа на Бори-
сов, според който запис главният про-
курор се споменава като възторжен фен 
на министър-председателя“, коментира 
Радев.

Той обвини прокуратурата и че дава 
тон за погазване на закона.

„Не спазва следствената тайна, про-
изволно решава кое е „висок обществен 
интерес“ и кое – не, навлиза в сферите 
на други институции без необходими-
те правомощия и капацитет“, каза Радев 
по повод огласените чатове на съветни-
ка му.

Той не пожела да каже дали вярва на 

Пламен Узунов. „Не мога да съдя по от-
къслечно предоставена и тенденциозно 
поднесена информация“, каза Радев и 
допълни: „Очаквам всички данни да из-
лязат и от прокуратурата, очаквам, раз-
бира се, да се произнесе и съдът.

Той изрази надежда справедливост-
та да бъде възстановена с подхващане 

на истинските случаи. „Там, където тър-
говията с влияние е материализирана 
в огромни размери, и то от обществе-
ни средства“, уточни Радев. Той подчер-
та, че в България съдът решава кой е ви-
новен – въпреки публичните действия 
на прокуратурата, които изглеждат като 
присъда.

Според Румен Радев държавното обвинение действа с прийомите на жълтите медии

Президентът: Прокуратурата 
с кризисен пиар на Борисов

https://www.saintjohncapital.com/
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Б
ившият шеф на столичното 
следствие Петьо Петров, из-
вестен с прякора си Петьо 
Еврото, съпругата му Любе-
на Петрова и двама адвокати 

са замесени в история за завземането 
на бизнеса на Илия Златанов - съсоб-
ственик в най-големия производител на 
асансьори в България „Изамет“.

Това показва разследване на „Антико-
рупционен фонд“, обявено в сряда като 
първа част. То е представено близо сед-
мица след като стана известно, че срещу 
автора му Николай Стайков е упражнен 
тормоз и сплашване.

Историята започва, след като заради 
проблеми в бизнеса си, породени от се-
меен конфликт със сина му, и след като 
институциите не обръщат внимание на 
сигналите му, Илия Златанов стига до чо-
век, който му е препоръчан, че ще му по-
могне.

Така той стига до среща в недостъп-
ната за клиенти част на столичния рес-
торант „Осемте джуджета“ с адвокат Пе-
тьо Петров, повече известен като Петьо 
Еврото.

Петьо Еврото бе шеф на специализи-
рания следствен отдел до 2016 г. Тога-
вашният главен прокурор не позволи 
той да бъде уволнен дисциплинарно и се 
наложи Висшият съдебен съвет да гласу-
ва оставката му. Сега Петров е адвокат.

„Истината ще възтържествува, прия-
телю.

Тук са идвали много хора
и съм помогнал на всички“, казал Петров 
на Илия Златанов при първата им среща. 
След това институциите се задействат 
светкавично.

На 3 юли Илия Златанов подава сигнал 
за изнудване и още на следващия ден е 
разпитан. На 19 юли Специализираната 
прокуратура съобщава, че са повдигна-
ти 6 обвинения за изнудване, неизгодни 
сделки, присвояване и пране на пари.

Малко след това чрез натиск и при-
тискане Петьо Еврото и съпругата му на-
стояват Златанов да им припише всичко, 
което има. След нови срещи и заплахи, 
включително за живота му и този на сина 
му, бизнесменът подписва всичко, което 
искат от него, и спешно заминава в чуж-
бина през април тази година. Той твър-
ди, че му е бил даден пример със слу-
чилото се с Васил Божков, известен с 
прякора Черепа.

В интервюто пред „Антикорупционен 
фонд“ той споменава и имената на депу-
тата от ДПС Делян Пеевски (Златанов ци-
тира, че му е било обяснено, че той имал 
интерес към заводите за асансьори за-
ради предстоящо европейско финанси-
ране за подмяната им), на главния про-
курор Иван Гешев (покрай протестите 
за избора му и „който като бъде избран, 
всичко ще си дойде на мястото"), на въ-
трешния министър Младен Маринов, 
чийто брат, твърди Златанов, бил шо-
фьор на Петров.

Разследване: Как се  
краде бизнес в България
Бившият шеф на столичното следствие 

Петьо Еврото замесен в скандална история

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
300 лв. глоба за Борисов, 
защото не носи маска

300 лв. ще бъде глобен премиерът 
Бойко Борисов заради престой на 
закрито пространство без маска. 

Министър-председателят във вторник 
бе на посещение в Рилския манастир и 
влезе в църквата на обителта без пред-
пазна маска. На премиера, членовете на 
екипа му, журналистите, операторите, 
фотографите и всички други, които са били в църквата, ще бъдат връчени акто-
ве за нарушение на заповедта на здравния министър. България върна отново за-
дължението за маски в закрити пространства.

Тити Папазов фучи  
на червено в насрещното

Автомобилът, който обичайно се 
шофира от баскетболния треньор 
и акционер в „Левски“ Константин 

Папазов, минал на червен светофар и в 
насрещната лента с висока скорост на 
кръстовище при мол „Парадайз“ в Со-
фия. Видео с такова съдържание бе пуб-
ликувано в платформата „Гражданите“, 
която събира сигнали за различни не-

редности. Папазов първоначално отрече да е бил зад волана, но по-късно при-
зна и обясни, че не иска, освен че е минал на червено, да го изкарват и лъжец.

МВнР: Българите да летят  
с директни линии в ЕС
Външно министерство препоръча 

на българите, които пътуват към 
страни от ЕС и Шенгенското прос-

транство, да не използват транзитни 
полети през трети страни, а директни 
линии в рамките на Евросъюза. Преду-
преждението е във връзка с продължа-
ващите ограничения при пътуване. При 
възникнали трудности в такива ситуа-
ции ролята на дипломатическите и консулските ни представителства е ограни-
чена, като сънародниците ни имат възможност да потърсят правата си пред ави-
окомпанията по съдебен път, пишат от МВнР.

Минималната пенсия  
от 1 юли става 250 лв.

Минималната пенсия за стаж и 
възраст става 250 лв. от 1 юли. 
Увеличението е с 13,9% спря-

мо сегашния й размер, съобщават от 
Националният осигурителен институт. 
Всички останали пенсии, отпуснати до 
края на миналата година, се увеличават 
с 6,7 на сто. Таванът на пенсиите се за-
пазва на 1200 лева, а средната ще дос-

тигне 412 лева. С най-ниския размер и след осъвременяването остава социал-
ната пенсия за старост. От първи юли тя става 141,63 лева. Добавката за чужда 
помощ, която е 75% от социалната, ще бъде 106,22 лева.

Масови арести при акция 
срещу дрогата в Сандански
Около 10 души са задържани при две 

специализирани операции в Сан-
дански. Главният прокурор Иван 

Гешев и главният секретар на МВР Ивай-
ло Иванов пристигнаха на място. Едната от 
акциите е срещу наркобанда и се реализи-
рала съвместно от Специализираната про-
куратура и ГДБОП. Другата е на местните 
структури на прокуратурата и МВР и е сре-
щу битовата престъпност. „В града има 2-3 големи групи, които се занимават с 
наркоразпространение. Намерено е и голямо количество пари“, обясни Гешев.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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В 
рамките на седмица до медии-
те бяха изпратени първо един 
аудиозапис, а после и няколко 
снимки, които едни определиха 
като компромат, а други - като 

компрометиращи. Подателят и в двата 
случая е анонимен. Второто общо нещо е 
Бойко Борисов - гласът от записа прили-
ча на неговия, а снимките са от спалнята 
на министър-председателя в резиденция 
„Секвоя“ в Бояна. В записа се чуват репли-
ки, които някои определят като скандал-
ни. На снимките се виждат пачки по 500 
евро, златни кюлчета, пистолет и спящ 
мъж, който прилича на премиера. Бори-
сов потвърди само последното - че е сни-
ман как спи, а останалото определи като 
монтаж.

Засега няма еднозначен отговор на въ-
просите кое е вярно, кое не е вярно, кой 
изпраща записи и снимки, каква е целта 
им и извършил ли е нещо нередно преми-
ерът. Единственото безспорно е, че Бой-
ко Борисов е под атака. Защо той и защо 
сега? Отговорът на първия въпрос из-
глежда очевиден - защото премиерът е 
човекът с най-много власт в България.

Защо сега ли? Самият Борисов обясня-
ва, че противниците му искат да попречат 
на България да влезе в еврозоната, както 
и да му отмъстят, защото е извадил Бълга-
рия от орбитата на Русия и е приключил 
сделката за американски самолети F-16 
за българската армия. Доказателства за 
това няма. Анализатори смятат, че целта 
по-скоро е вътрешнополитическа - „един 
по-сговорчив и гъвкав лидер на ГЕРБ". И 
въпреки шума покрай записа и снимки-
те, той не може да отклони вниманието от 
конфликта между Борисов и укриващия се 
в Дубай Васил Божков...

Кой?
Премиерът обяви своите противници, 

които подозира за атаката - бизнесменът 
с 18 обвинения Васил Божков, БСП, Мая 
Манолова, ДСБ, напусналият в същия ден 
ГЕРБ доскорошен негов заместник Цветан 
Цветанов и президентът Румен Радев.

Освен това, по думите на Борисов, дър-
жавният глава Радев го е записвал с дрон, 
подарък от Китай. За снимките обаче ми-
нистър-председателят каза, че подозира 
свои бивши приближени, които са имали 
достъп до жилището му. Повечето пред-
ставители на ГЕРБ се придържат също към 
тази версия. Те не назовават по име бив-
шия зам.-председател на партията Цветан 
Цветанов, но репликите им насочват вни-
манието именно към него, защото той е 
бил най-близо до премиера, а след отстра-
няването му от партийните постове търси 
реванш. Цветанов напусна парламента и 
ръководството на ГЕРБ след т.нар. „Апар-

таментгейт“, започнал от разкритието, че 
си е купил луксозен апартамент на много 
по-ниска от пазарната цена.

„Свободна Европа“ опита да влезе във 
връзка с Цветан Цветанов, като му оправи 
покана за интервю, но той така и не отго-
вори.

Евентуалната роля на Цветанов, който 
вече не крие, че подготвя нов политиче-
ски проект, обаче е само една от обсъжда-
ните версии. В последния месец управля-
ващите в България са замесени в редица 
конфликти.

Бойко Борисов е атакуван от Васил Бож-
ков. След дълги години държавна протек-
ция хазартният му бизнес бе на практика 
национализиран, а той се превърна в об-
виняем. Тогава Божков започна да осветя-
ва задкулисните си отношения с властта. 
Той изпрати и сигнал до прокуратурата, 
в който твърди, че за три години е пла-
тил „такса помагане“ от над 60 млн. лева, 
и то по искане на Борисов и финансовия 
министър Владислав Горанов. Записът и 
снимките се появиха в разгара на сканда-
лите с участието на Божков.

Междувременно в някои издания се 
появи непотвърдена засега информация, 
че бившият генерален директор на „Лу-
койл България“ Валентин Златев пред-
стои да бъде арестуван. Съобщенията 
дойдоха на фона на изказване на коали-
ционния партньор на Борисов – Валери 
Симеонов (НФСБ), че „следващият“, с ко-
гото държавата ще се заеме, е именно Ва-
лентин Златев. Той отговори, че „всички 
граници вече са преминати“ и заплаши 
със съд всеки, който го клевети. В също-
то време правителството създаде Дър-
жавна петролна компания с амбиция да 
премахне монопола в търговията с гори-
ва, където доминиращата роля е именно 
на „Лукойл“.

Защо сега
Първото възможно тълкувание на въ-

проса защо атаките се развиват именно 
в този момент е, за да бъде свалено пра-
вителството. Заинтересованите от подо-
бен развой на събитията, посочени и от 
самия премиер, обаче не изглеждат гото-
ви за парламентарен вот. Цветанов дори 
още не е обявил политическия си проект, 
а при Божков заявената партия „Българ-
ско лято“ е на ниво статуси във Фейсбук. 
В БСП се занимават с вътрешнопартийни-
те си проблеми, а в началото на септем-
ври ще избират лидер. Слави Трифонов 
току-що получи партийна регистрация, а 

Мая Манолова все още няма.
В изявлението си по повод скандалите 

министър-председателят заяви, че иска 
„да изкара до юли". А после, допълни той, 
да правят каквото искат.

„Борисов би трябвало 
да е изчислил“

В анализ на ситуацията пред „Свободна 
Европа“ политологът Първан Симеонов 
коментира, че е възможно „скъсването с 
вчерашния ден и започването на нов“ от 

страна на премиера да води до постоян-
ните скандали, свързани с името му.

„Виждаме, че той анонсира съвсем 
нови политики - тръбопроводи, атом-
ни електроцентрали. Тези теми са доста-
тъчно значими, за да предизвикват ата-
ки“, смята Симеонов. По думите му обаче 
„скъсването с вчерашния ден“ би трябва-
ло да е обмислено и премиерът вероятно 
е изчислил, че ще има атаки.

Другата ос, по която е възможно да ид-
ват компроматите, са започналите про-
цеси на изтласкване на крупни бизнесме-
ни от бизнес и политическия живот у нас. 
„Тук трябва да се каже, че не е задължи-
телно въпросните процеси по изтласк-
ване да водят началото си от Борисов. 
Може да идват от други кръгове, но по-
страдалите може да атакуват премиера, 
защото го виждат като олицетворение на 
властта“, каза политологът.

Симеонов допълни, че идват избори 
и този сюжет не бива да се подценява. 
Според него записът и снимките не це-
лят свалянето на кабинета, защото „вотът 
така или иначе е след 9 месеца". „По-ско-
ро с подобни ходове се цели постигането 
на един по-сговорчив и гъвкав лидер на 
ГЕРБ“, допълни Симеонов.

Масираният огън по Борисов: 
Скъсването с вчерашния ден?
Няколко възможни отговора на въпросите кой и защо сега атакува българския премиер

Снимкa: БТА

ПОЛИНА  
ПАУНОВА

„Свободна Европа“

https://emarkov.kw.com/
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З
абравихме ли, че коронавирусът 
не си е отишъл? Или просто вече 
свикнахме с него, защото се умо-
рихме да се страхуваме? Проф. 
Тодор Кантарджиев, директор 

на Националния център по заразни и па-
разитни болести и член на Националния 
оперативен щаб, определи като „смуща-
ващ“ ръста на заболелите в последните 
дни. Въпреки това обаче властта очевид-
но не смята, че има нужда от ново затя-
гане на режима или от удължаване на 
извънредната епидемиологична обста-
новка.

Противоречивите 
мерки на властта

Какво излиза? Броят на заразените рас-
те, но режимът е по-хлабав. Разбира се, не 
е възможно да се живее в пълна изолация 
до появата на панацея срещу КОВИД-19. 
Само че мерките на правителството са 
доста противоречиви.

Абитуриентските балове са разрешени 
едва след 1 юли, но още от 2 юни Бълга-
рия първа разреши футболните мачове 
пред публика. Дербито между „Левски“ 
и ЦСКА в събота показа, че от трите „Д“ - 
дисциплина, дистанция и дезинфекция, 
първите две очевидно не са важни как-
то за феновете и на двата отбора, така и 
за охраняващите полицаи. И още: уче-
ниците и студентите са на онлайн обуче-
ние, но заведенията и нощните клубове, в 
които се събират, са отворени. Ако не са 
сервитьорите с маски и дезинфектанти-

те в тоалетните, по нищо няма да личи, че 
България се намира в извънредна епиде-
миологична обстановка.

И управляващите не се пазят. За да оп-
ровергае снимки от спалнята си, а и за да 
внуши какъв монолит е ГЕРБ, премиерът 
Бойко Борисов събра зад гърба си пар-
тийния елит. И никой от тях не спази здра-
вословна дистанция. А иначе при посеще-
ние в театър се изисква зрителите да са 

през седалка. Дистанция няма и при ин-
спекциите на Борисов. Няма я и при похо-
да из Родопите на председателя на парла-
мента Цвета Караянчева със съпартийци.

В същото време журналистите в парла-
мента все така нямат пряк достъп до депу-
татите, а са изолирани в зала. Решението, 
взето в средата на март, не е променено, 
поради което народните представители 
си остават недосегаеми в кулоарите. Из-

лиза, че коронавирусът хем е заплаха за 
здравето, хем не е. Както е удобно.

В условията на нагнетено вътрешно-
политическо напрежение затягането на 
мерките също ще падне жертва на поли-
тическата целесъобразност. Ефектите от 
карантината, сред които малкото заболе-
ли, допринесоха за високия майски рей-
тинг на ГЕРБ. Сега обаче изглежда, че за 
психичното здраве на нацията е достатъч-
но мерките да са хлабави, времето да е то-
пло, а ген. Мутафчийски да не присъства 
на брифингите, оредели до един път сед-
мично.

Макар държавният здравен инспектор 
д-р Ангел Кунчев да беше казал, че нагла-
сата „всичко е окей“ го плаши, на българи-
на очевидно му се иска да живее по-без-
грижно. А и няма бранш или творческа 
гилдия, които да искат затягане на мерки-
те - всички загубиха повече от мислимото. 
Когато Борисов казва: „Нямам желанието, 
нито увереността, че е правилно да връ-
щаме старите мерки, искам хората да се 
пазят“, посланието всъщност е: „Така ще 
живеем“.

Къде тогава отива рекламата на Бълга-
рия като безопасна дестинация? И какво 
от това, че летният сезон е удължен до 
края на студения октомври? Заради но-
вите случаи на коронавирус латвийските 
власти отмениха чартърен полет, който 
трябваше да докара туристи на Черномо-
рието, а Словения и Естония въведоха ка-
рантина за пристигащи от България.

На кого да вярваме?
Днешното безгрижие със сигурност 

е подсилено от липсата на смразяващи 
кръвта кадри и новини за вилнеещия ви-
рус. По време на карантината тези съоб-
щения доминираха медийния поток и 
силно потискаха и плашеха. А щом сега 
ги няма, значи няма от какво да се боим, 
така ли?

За медиците обаче нищо не се проме-
ня. Само умората и изтощението стават 
още по-непоносими. Все така няма доста-
тъчно тестове, все така остър е дефицитът 
на инфекционисти, на реанимационни се-
стри, без които апаратурата и леглата са 
просто болнични паметници. Но тези 
проблеми бяха изместени от личната вен-
дета на един хазартен бос с 18 обвинения, 
разгневен на доскорошните си политиче-
ски партньори.

Взривовете на заразата станаха притес-
нително много, тенденциите са смущава-
щи, заяви вчера проф. Кантарджиев. При-
теснителна е и новината за 180-те хиляди 
новорегистрирани безработни за пери-
ода февруари-май. И въпреки всичко това 
управляващите не спират да повтарят 
колко добре се справят. Да вярваме ли?

Безгрижие в България. А 
броят на заразените расте
За психичното здраве на нацията е достатъчно мерките да са хлабави, 

времето да е топло, а ген. Мутафчийски да не присъства на брифингите

Български политици и спортисти да-
доха положителни проби за коронави-
рус през последните дни. Най-голям 
отзвук получи новината, че българска-
та тенис звезда Григор Димитров е с 
Covid-19. Първата ракета на България 
вдигна температура по време на тур-
нир в Хърватска, а малко по-късно съ-
общи на феновете си, че е заразен. Той 
се извини и на всички, с които е бил и 
които е възможно да е заразил, а меж-
дувременно към него бяха отправени 
обвинения, че е подозирал, че е болен, 
но не се е тествал.

Дни преди да даде положителна про-
ба, Григор Димитров бе в родното си 
Хасково, където се срещна и снима със 
стотици свои фенове. Десетки бяха по-
ставени под карантина в града, а напра-
вените тестове засега не дават положи-
телни резултати.

Заразени с коронавирус се оказаха и 
политици от БСП. Сред тях са бившият 
депутат Янаки Стоилов, бившата общи-
нарка в София Милка Христова и други. 
Социалистите и ГЕРБ бяха глобени зара-
ди партийни мероприятия, несъобра-
зени с противоепидемичните мерки.

Политици и спортисти с коронавирус

ЕМИЛИЯ  
МИЛЧЕВА

„Дойче веле“

Снимкa: БТА

https://taniasells.com/
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„Пандемията на коронавирус 
продължава да се ускоря-
ва по целия свят, като по-
следният 1 милион зара-
зени хора се отчете само 

за осем дни". Това обяви преди дни гене-
ралният директор на Световната здравна 
организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебре-
жус.

От организацията съобщиха за рекорд-
но глобално увеличение на случаите. В 
понеделник бе отчетено, че за 24 часа об-
щият брой на заразените в света е нарас-
нал с 183 хиляди. Най-голямото увеличе-
ние е в Северна и Южна Америка с над 
116 000 нови случаи за ден.

Общият брой на заразените в света 
вече е 9 млн., починали са над 470 хил. 

души по данни на сайта worldometers. 
Предишният рекорд за нови заразени 
беше регистриран на 18 юни – 181 хиля-
ди.

„Знаем, че пандемията е много повече 
от криза в здравеопазването, това е ико-
номическа, социална и в много страни 
политическа криза. Последиците от нея

ще се усещат десетилетия
каза шефът на СЗО на виртуална конфе-
ренция, организирана от Дубай.

Предупреждението му идва, след като 
много страни влязоха във фаза на пре-
махване на мерките за ускоряване на 
икономиката. „Отне повече от три месе-
ца за регистрирането на първия милион 
заразени хора, а за последния милион - 

само осем дни“, каза Гебрежус.
Той призова правителствата да се под-

готвят за евентуални бъдещи пандемии, 
които биха могли да възникнат „във вся-
ка страна по всяко време и могат да убият 
милиони хора, защото ние не сме готови“.

„Не знаем къде или кога ще се случи 

следващата пандемия, но знаем, че ще 
има тежки последици за живота и светов-
ната икономика“, каза той.

Най-малко 465 300 души са загубили 
живота си в световен мащаб, след като 
пандемията на коронавирус започна 
през декември.

Президентът Доналд Тръмп въ-
зобнови кампанията си за пре-
избиране със скромен предиз-

борен митинг. Проявата в Тълса, щата 
Оклахома, през почивните дни бе пла-

нирана да бъде многолюдна, за да сим-
волизира отварянето на държавата 
и да демонстрира политическа сила. 
Вместо това там имаше хиляди празни 
седалки и настойчиви въпроси за начи-

на, по който президентът води своята 
кампания, и за оставането му на поста 
още четири години.

Медиите предадоха, че залата с капа-
цитет 19 хиляди души не била запълне-
на, а според местната пожарна малко 
над 6200 души влезли, за да чуят реч-
та на президента, искащ втори мандат.

Тръмп бил бесен, разказват източ-
ници от Белия дом, а слабата посещае-
мост насочи вниманието към

следващите му 
предизборни прояви

По-слабата от очакваното посеща-
емост на митинга лиши поне засега 
Тръмп от възможността да изтъкне, че 
кандидатурата му предизвиква ентуси-
азъм, отбелязва агенция Ройтерс.

По време на близо двучасовата си 

реч Тръмп не спомена инцидента с 
Джордж Флойд нито веднъж.

Междувременно стана ясно, че ня-
колко от членовете на екипа, който 
организира предизборния митинг в 
Тълса, са дали положителна проба за 
новия коронавирус. Новината съобщи 
говорител на кампанията на Тръмп.

Часове преди митинга организатори-
те съобщиха, че шестима души от екипа 
са дали положителни проби за заразя-
ване с новия коронавирус.

„След нов кръг на тестване на екипа 
от Тълса положителен резултат за ко-
ронавирус е излязъл при още двама 
души“, съобщи говорителят на предиз-
борния щаб Тим Мърто. „Тези членове 
на екипа са присъствали на митинга, но 
са носели маски по време на цялото съ-
битие“, допълни той.

Пандемията се ускорява навсякъде, 
най-бързо в Америка
Най-малко 465 300 души са загубили живота си 

заради заразата в световен мащаб

Covid-19 опразни предизборните 
зали на Тръмп и го вбеси

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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18
-годишна българка в 
Италия стана жертва на 
побой от група цветно-
кожи девойки в Италия. 
Инцидентът е станал в 

понеделник следобед в Тренто, където 
живее момичето. Българката била пока-
нена на площад „Данте“, където е тряб-
вало да бъде с други момичета, за да 
отпразнуват заедно рождения ден на 
приятел.

Когато пристигнала обаче към 17 ч., 
десетина момичета, предимно от афри-
кански и южноамерикански произход, я 
чакали и пребили посред бял ден, пише 
сайтът „Български новини“. Смущаващо-
то е, че нападението станало

пред погледа на много 
минувачи и майки

излезли на разходка с децата си, уточня-
ва сайтът „Гласът на Тренто“.

Италианец, минаващ през площада, се 
намесил и спасил българката, като раз-
пръснал нападателките. Малко по-къс-
но дошла и полиция, а линейка я отка-

рала в спешното отделение на местната 
болница.

18-годишното момиче е с множество 

наранявания по лицето и тялото, както 
и с разкъсано ухо. Причината за нападе-
нието все още не е известна.

Мигрантки пребиха 
18-годишна 
българка в Италия

BG шофьор на такси 
бе обезобразен в Норич

Момичето е с множество наранявания по 
лицето и тялото, както и с разкъсано ухо

Трагедия след зловещо меле на 
пътя в Германия, след като 25-годи-
шен българин от Кърджалийско за-
гина в катастрофа.

Осман Ю. е починал на място след 
тежкия сблъсък край Мюнхен, съоб-
щава 24rodopi.com.

Младият мъж е пътувал в лек авто-
мобил, управляван от албанец. Вода-
чът е загубил контрол и превозното 
средство се блъснало в крайпътно 
дърво. И двамата са загинали при 
инцидента, който е станал в събота.

Мъжът е от кърджалийското село 
Островица.

„Родителите му не са добре здра-
вословно. Извикахме Бърза по-
мощ, след като научиха за тра-
гедията. Лекарите им поставиха 
инжекции. Вдигнаха кръвно. Много 
тежък случай. Момчето бе много до-
бро и скромно, работеше в Германия 
от няколко години. В обекти за бър-
зо хранене. Беше ерген“, разказаха 
жители на селото.

Осман и брат му, 28-годишният 
Мустафа, заминали заедно на гурбет 
в Германия. Двамата първоначал-
но живеели в обща квартира, но по-
големият от двамата се оженил и се 
преместил на друг адрес.

Полицията в Белград арестува 
59-годишен български гражда-
нин, откраднал 1,4 милиона ди-

нара (около 23 500 лева) от банкомати. 
За ударите си той ползвал подправени 
платежни карти.

Мъжът с инициали Л.В.И. е обвинен в 
инсталирането на устройство за изтег-
ляне на данни, така наречената „ливан-
ска примка“, на банкомати в Белград от 
ноември 2019 г. Така е крадял банкови 
данни на клиенти от техните разплаща-
телни карти. След това той е направил 
подправени платежни карти, в които е 

въвеждал откраднатите данни и ги е из-
ползвал за теглене на пари от банкома-
тите. Заподозреният ще бъде изправен 
пред главната прокуратура в Белград, 
съобщиха от сръбското МВР.

Полицията обясни, че „ливанската 
примка“ е устройство, което се поставя 
на банкомат на мястото, където влиза 
картата. То не е забележимо и прилича 
на част от банкомата. След това устрой-
ство чете номера на картата, въз основа 
на което крадците правят фалшива та-
кава и я използват за теглене на пари от 
сметката.

Българин загина 
в катастрофа 
край Мюнхен

Арест за българин, източил 1,4 млн. динара

Снимкa: „Гласът на Тренто“

Шофьор на такси от български 
произход е бил пребит от двама 
пътници в Норич, Великобрита-

ния. 35-годишният Андей Андреев е бил 
ударен със стъклена бутилка и ритан, до-
като не припаднал. Молбите му за помощ 
са записани от камерата в таксито му.

Инцидентът се случил в понеделник. 
Мъж на име Роки поръчва такси от ABC 
Taxis в Норич. На адреса е изпратен бъл-
гаринът, а там го чакат двама мъже - еди-
ният е бял, а другият е чернокож. „Курсът 
беше кратък. Още щом се качиха в колата 
и чуха акцента ми, започнаха да ме тормо-
зят. Казах им да престанат или ще прекра-
тя курса, но те продължиха да ме обиж-
дат. Затова спрях колата и натиснах паник 
бутона. Казах им да слязат и след това и аз 
слязох от колата. Те излязоха след мен и 
единият ме удари по главата с бутилка. Аз 
паднах на земята и започнаха да ме ритат“, 

разказва Андреев пред Mail Online. След 
няколко минути той губи съзнание. Свес-
тява се, но двамата мъже вече ги няма. Ко-
гато се качва в колата, вижда, че цялото 
му лице е в кръв. „Знаех, че не съм далеч 
от болницата, затова се закарах сам“, каз-
ва българинът. Той е сигурен, че побоят е 
провокиран от произхода му. Полицията 
в Норич разследва нападението.

Снимкa: Triangle News

https://www.paintersusainc.com/
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В 
поредния си ход, насочен сре-
щу легалната имиграция, До-
налд Тръмп спря издаване-
то на серия работни визи от 
категориите H, L и J, както и 

удължи забраната за нови зелени карти. 
Хиляди българи ще бъдат засегнати от 
новите ограничения.

Засега те важат до края на 2020 г., но 
указът може да бъде удължен, и ако 
Тръмп спечели нов мандат, това вероят-
но ще стане. 

От момента на обявяването на канди-
датурата си за Белия дом, Тръмп е ярос-
тен противник на всякаква имиграция - 
легална или нелегална. Като президент 
действията му са насочени както към 
ограничаването на новите имигранти, 
така и на техните права. Този път Тръмп 
използва като предтекст пандемията с 
коронавируса, която доведе до огромна 
безработица в САЩ - над 40 милиона 
души са подали молби за помощ от март 
насам. Критиците на президента казват 
обаче, че това е само извинение Тръмп и 
обкръжението му да продължат да про-
карват антиимигрантските си политики. 

С указа си Тръмп блокира издаването 
на визи за широк кръг трудови дейнос-
ти, включително за компютърни про-
грамисти и други висококвалифицира-
ни работници, които влизат в страната с 
виза Н-1В, както и за сезонни работници 
в хотелиерството и други индустрии (Н-
2В), студенти на летни програми за след-
ване и работа и домашни прислужници, 
идващи на J-1 визи.

Заповедта също така ограничава спо-
собността на американски фирми в дру-
ги страни и на международни компании 
с клонове в САЩ да прехвърлят свои 
чуждестранни служители в САЩ - на L-1 
визи. Тя освен това блокира идването на 
брачни партньори на чужденци, които 
работят във фирми в САЩ.

Всяка година около 

7 хиляди български  
студенти идват 
на летни бригади

по програмата Work and travel с J-1 визи. 
Много от тях тази година не успяха да 
заминат заради ограниченията с  поле-
тите или защото не успяха да минат ин-
тервюта за виза след одобрена работна 
петиция.

“Едва около 10% от студентите успя-
ха да вземат визи за САЩ. По-малка част 
от тях успяха да заминат, а някои се гот-
вят в следващата седмица да го напра-
вят”, каза пред bTV Станимир Найденов, 
мениджър в агенция “Интеграл”, която 
предлага програмата Work&Travel.

Още на 13 март американското посол-
ство спря визовите интервюта и оттога-
ва насам не са провеждани нови.

„Като агенция вече започнахме да 
възстановяваме сумите в цялост на сту-
дентите, които са се отказали от начало-
то на извънредното положение насам. 
Ще продължим да го правим“, обясни 
Найденов.

По думите му има възможност да не им 
бъде възстановена цялата сума. Сред-
но цената на програмата Work&Travel е 
между 700 и 1200 долара.

Някои от късметлиите, които са изка-

рали визи преди 13 март, вече са влез-
ли в САЩ, съобщиха от другата голяма 
агенция USIT Colors.

Стотици българи всяка година се въз-
ползват от програмата за високовали-
фицирани и сезонни работници - визите 
Н1-В и Н2-В. Много повече кандидат-
стват, но Конгресът е ограничил общия 
брой на тези визи до 65 000 на годи-
на (плюс 20 000 за завършващи в САЩ). 
Много от тях са наши сънародници, за-
вършили в САЩ и получили предложе-
ния за работа тук.

За фискалната 2016 година 509 бъл-
гари са получили H-визи според данни 
на Държавния департамент. Това включ-
ва както наетите служители с Н1-В, така 
и техните съпрузи и деца, както и сезон-
ните визи Н2-В. 

С указа Тръмп нарежда да се намери и 
промяна на начина, по който се разпре-
делят визите за високи специалисти.

Традиционно квотата на Н1-В визи-
те се запълва още в първите няколко 
дни след началото на приемния срок и 
имиграционните служби организират 
лотария измежду получените петиции. 
Администрацията на Тръмп вероятно 
ще премахне лотарията, а ще дава одо-
брения на тези петиции за Н1-В визите с 
най-високи заплати.

Между 700 и 1000 български семей-
ства пък печелят зелени карти всяка го-
дина от лотарията. Интервютата обикно-
вено се провеждат през месеците март, 
април и май. Не е ясно каква ще бъде 
тяхната съдба, защото има срокове, в 
които тези хора трябва да получат ими-
грантската си виза и да влезнат в САЩ.

Според Белия дом спирането на ра-

ботните визи в съчетание с разшире-
ните ограничения върху издаването на 
нови зелени карти ще 

спре влизането на 
525 000 чужденци в САЩ 

до края на годината.
Съветникът в Белия дом Стивън Ми-

лър, който е архитектът на имиграцион-
ната политика на Тръмп, от години на-
стоява за ограничаване или премахване 
на работните визи с аргумента, че те 
пречат на американците да си намерят 
добра работа. През последните месеци 
Милър заявява, че причинените от ко-
ронавируса икономически затруднения 
още повече налагат да "се спре кранче-
то".

Бизнес лидери обаче яростно се про-
тивопоставят на тази заповед и заявя-
ват, че тя ще блокира възможността им 
да наемат критично необходими работ-
ници от чужбина за трудови дейности, 
които американците не искат да поемат 
или не са способни да извършват.

Сегашната забрана разширява обхва-
та на предишни ограничения, включ-
вайки работните визи, които много фир-
ми ползват, особено в технологичния 
сектор, лесовъдството, градинарство-
то и парковата поддръжка. Тя не важи 
за земеделски работници, медици, кои-
то участват в борбата с коронавируса, 
и работници в хранителния обслужващ 
сектор, както и някои други срочни ра-
ботници.

Мерките ще важат само за кандида-
ти, които искат да дойдат в страната, а 
не за работници, които вече се намират 
в САЩ.

Критици на новия указ казват, че пре-
зидентът използва сегашната здравна 
криза, за да приложи дълго 

исканите от Тръмп 
затваряне на границите

и реформи на имиграционната система, 
което му дава възможност да изтъква 
тези мерки в кампанията за преизбира-
нето си. През последните месеци Тръмп 
въведе сурови мерки по границата с 
Мексико и забрани влизането на пътни-
ци от Китай и редица европейски стра-
ни с тежки епидемични огнища от коро-
навирус.

Издаването на визи в консулствата 
на САЩ в чужбина вече бележи рязък 
спад. Статистиката за визите в Държав-
ния департамент показва, че броят на 
неимигрантски визи е намалял с над 90 
процента от февруари насам. Миналия 
месец САЩ са издали едва малко над 40 
000 неимигрантски визи, в които влизат 
туристическите визи и визите за кратък 
престой, спрямо 670 000 през януари.

Указът на Тръмп е в унисон с предиз-
борните му обещания, в които той напа-
даше програмата за работни визи, не-
зависимо че неговата компания Trump 
Organization често използва именно та-
кива визи, за да запълва позиции в раз-
личните си бизнеси – като курорта Мар-
а-лаго и винарната на Тръмп.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Президентът използва пандемията като предтекст 
за антиимигрантската си политика

Тръмп посече работните 
визи, зелените карти, 
студентските бригади

Хиляди българи ще бъдат за-
сегнати от новите ограниче-
ния - студенти на летни бри-
гади, спечелили зелени карти 
и висококвалифицирани слу-
жители
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Л
ятото е времето, в което мно-
го българи от Америка пъ-
туват до Родината, но тази 
година пандемията от коро-
навирус създава редица за-

труднения пред придвижването. Затова, 
преди да поемете на път, запознайте се с 
последната информация за изисквания-
та за излизане от САЩ, за документите, 
с които може да пътувате, за полетите и 
цените на билетите, както и каква е ве-
роятността да трябва да останете под 
карантина при пристигането си в Бъл-
гария.

Преди дни българското посолство 
във Вашингтон съобщи, че Службата по 
сигурността на транспорта на САЩ (TSA) 
е потвърдила пред мисията, че българи-
те с американски паспорт и българска 
лична карта могат да напуснат без про-
блеми САЩ. Това беше един от сериоз-
ните проблеми през последните месеци 

за много наши сънародници, които ня-
маха български паспорт. Поне до 30 юни 
американски граждани нямат правото 
да влизат в България.

Личната карта трябва да бъде валид-
на, уточняват още от посолството.

Няма изискване пътуващите да прите-
жават и български паспорт или българ-
ски временен паспорт (пасаван).

Възможно е обаче служителите на 
авиокомпанията да не са запознати с 
това правило. Затова е добра идея да 
отидете по-рано на летището. А в слу-
чай на проблем от посолството съвет-
ват да се свържете с най-близкото бъл-
гарско задгранично представителство в 
САЩ за изясняване на недоразумението 
и оказване на съдействие.

Какви проверки ви очакват 
по летищата

При пристигане на летището в Бълга-
рия температурата на всички граждани, 
включително и на тези, пристигащи от 
САЩ, се измерва, след което те трябва 
да попълнят декларация, в която да пре-
доставят данните си за контакт, както и 
информация за мястото, в което ще пре-
карат карантината, казват от пресцентъ-
ра на МВнР. На американските летища 
също има мерки. Някои българи споде-
лят, че е трябвало да попълнят деклара-
ция за здравословно състояние.

Ако нещо се обърка по пътя 
и не може да се приберете

При нужда от съдействие българските 
граждани могат да се обърнат към кон-
сулските служби във Вашингтон: тел.+1 
(202) 387 7969, както и на денонощ-
ния 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.

Трябва ли да спазвате 
карантина в дома?

В момента Министерството на външ-
ните работи на България е класифици-
рало САЩ като страна с висок риск за 
пътуване до нея. Освен това за връща-
щите се от там важи заповедта на минис-
търа на здравеопазването Кирил Ана-
ниев от 29 май за 14-дневна карантина. 
Всички лица, поставени под карантина, 
„са длъжни да не напускат домовете си 
или мястото за настаняване, в което са 
посочили, че ще пребивават за посоче-
ния в предписанието срок“, се казва в за-
поведта.

Регионалните здравни инспекции 
трябва да изготвят списък на всички ка-
рантинирани лица на територията на 
съответната област и да вкарват данни 
за началото и края на карантината.

Нарушаването на наредбата се наказ-
ва с глоба от 300 до 1000 лева според из-
мененията в Закона за здравето.

Последна информация: Как се 
пътува от САЩ до България

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българските граждани с американ-
ски визи могат да пътуват до Съе-
динените американски щати, но не 

през страните от Шенгенската зона, Вели-
кобритания или Ирландия. Това съобщи-
ха от американското посолство в София.

Пътуващите с американска виза не мо-
гат да преминават транзитно през лети-
ща на територията на Шенгенската зона, 
Обединеното кралство или Ирландия, 
тъй като преминаването през Шенген-
ското пространство подлага пътуващите 
на ограничения, независимо от това къде 
е започнало тяхното пътуване, преду-
преждават от дипломатическата мисия.

Гражданите на САЩ не са обект на огра-
ниченията. Някои изключения включват, 
но не се ограничават до: чуждестранни 
дипломати, пътуващи до Съединените 
щати с A или G визи, и някои членове на 
семействa на американски граждани или 
законно постоянно пребиваващи, вклю-
чително; съпрузи, деца (под 21-годишна 
възраст), родители (при условие, че дете-
то е гражданин или със статут за постоян-
но пребиваване и не е женено и е на въз-
раст под 21 години) и братя и сестри (при 
условие, че както братята, така и амери-
канският гражданин или законно посто-

янно пребиваващи са неженени и на въз-
раст под 21 години). Изключение има и за 
въздушния и морския екипаж, пътуващ 
до Съединените щати с визи C, D или C1 
/ D.

Така българите могат да пътуват за 
САЩ през Турция, през Катар и през Ру-
сия. Полетите през Турция ще са възмож-
ни след 1 юли и с нови ограничения. През 
Русия можете да летите директно до Ню 
Йорк.

Eдинственото летище за трансфер в Ка-

тар е това в Доха с кацане в Чикаго, Ню 
Йорк, Маями, Вашингтон, Филаделфия, 
Далас и Хюстън. От Америка до Доха 
има директни полети, които продължа-
ват между 12 и 14 часа и цените са около 
3000 долара. Отсечката София-Доха в мо-
мента е само с трансфер през Истанбул. 
Директните полети ще бъдат възстанове-
ни на 28 юни. Цена на еднопосочен билет 
е между 280 и 400 евро за полета през Ис-
танбул и между 750 и 850 евро за директ-
ния полет.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Вижте всичко, което трябва да знаете за придвижването по време на пандемия

Българите с US визи да не летят 
към Америка през Шенген
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З
аконът REAL ID Act влезe в сила 
през 2005 г. и изисква от пъ-
туващите с вътрешните авио-
линии жители на САЩ да пре-
доставят за проверка нови 

шофьорски книжки (ако нямат паспорт), 
които се издават след повишени про-
верки на идентичността на притежате-
лите им. Тези книжки се наричат REAL ID 
и изглеждат по същия начин, както до-
сегашните книжки, само че имат звезда 
в горния десен ъгъл и са по-трудни за 
фалшифициране.

Нова книжка ще трябва да показвате и 
ако влизате в забранените зони на пра-
вителствени учреждения и сгради, във 
военни бази и в други сгради, класифи-
цирани с повишено ниво на сигурност.

Датата, от която агентите по транс-
портна сигурност по всички летища и 
във федералните учреждения щяха да 

изискват REAL ID, беше 20 октомври 2020 
г. Заради пандемията този срок е удъл-
жен до 20 октомври 2021 г.

В Илинойс, където има най-много бъл-
гари, REAL ID книжки се издават и в мо-
мента и

струват 30 долара
ако се издадат при скорошно изтича-
не на книжката или вече изтекла такава. 
Ако книжката ви не изтича скоро, може-
те да подадете молба за REAL ID и ще си я 
получите срещу 5 долара.

Освен Илинойс още 47 щата издават 
такъв документ. В Оклахома и Орегон из-
даването на книжките със звезда ще за-

почне скоро. Ако имате лична карта, мо-
жете да я подновите, като изискате също 
да бъде REAL ID. В Илинойс тарифата за 
това е 20 долара.

За да получите REAL ID, трябва да оти-
дете в офис на DMV и да покажете

 • документи за самоличност - амери-
кански паспорт, американско свидетел-
ство за раждане, документ за разреше-
ние за работа или карта за постоянно 
пребиваване (зелена карта)

 • документ, удостоверяващ за социал-
ния номер. Ще бъдат приети карта за со-
циално осигуряване, формите W-2 или 
извлечение за плащане на заплата, на 
което е записан социалният номер

 • два документа, доказващи постоя-
нен адрес. Те могат да включват сметка 
за комунални услуги, договор за наем, 
документ за собственост на недвижим 
имот или банково извлечение

 • доказателство за подпис. За доказа-
телство за подпис могат да се използват 
кредитна или дебитна карта, анулиран 
чек или настояща шофьорска книжка 
или лична карта.

След 20 октомври 2021-а офисите 
на DMV ще продължат да издават как-
то нормални шофьорски книжки, така и 
REAL ID. По данни на министерството на 
националната сигурност досега са изда-
дени общо 95 милиона нови шофьорски 
книжки и лични карти или само 34% от 

общо 276 милиона издадени шо-
фьорски книжки и лични карти. 
От друга страна, 39% от жители-
те на САЩ нямат паспорт и разчи-
тат само на шофьорската си кар-
та да се легитимират и това може 
да им създаде проблеми при пъ-
туване след октомври 2021 г.

Жителите на Мичиган, Минесо-
та, Ню Йорк, Вермонт и Вашинг-
тон вече бяха задължени да имат 
нови шофьорски книжки. Те поз-
воляват на притежателите им 
лесно да влизат в САЩ

от Канада, Мексико 
или Карибите
както и улесняват пътуването им 

със самолет вътре в страната.
След 20 октомври 2021 г. пътуващите, 

дори и тези с позволение за ускорено 
преминаване през проверките (хората, 
имащи TSA PreCheck), няма да имат пра-
во да се качват на полет без REAL ID или 
еквивалентен документ като паспорт 
или военно удостоверение.

Служителите на летищата се притесня-
ват, че пътниците ще пристигат за полета 
си без REAL ID или подходящи докумен-
ти. „В миналото човек би могъл да бъде 
подложен на по-засилен, много строг 
вид проверка, за да потвърди самолич-
ността си“, заяви Франк Милър, изпъл-
нителен директор на летището Холивуд 
Бърбанк. „Това вече няма да бъде разре-
шено“, обяснява той.

Имигрантите без статут няма да могат 
да получат REAL ID. 15 щата обаче и плюс 
Ди Си приеха закони, които позволяват 
на имигранти без документи да получа-
ват шофьорски книжки. Тези щати - Ка-
лифорния, Колорадо, Кънектикът, Делау-
еър, Хавай, Илинойс, Мериленд, Невада, 
Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Оре-
гон, Юта, Върмонт и Вашингтон - издават 
книжки на имигрантите, ако кандидатът 
представи определена документация, 
например чуждестранно свидетелство 
за раждане, чужд паспорт или консулска 
карта и доказателства за текущо преби-
ваване в страната.

Удължиха срока за издаване на  
REAL ID за вътрешни полети в САЩ

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Снимкa: Illinois 
Secretary of State

В Илинойс, където има най-много българи, документът се издава и в момента

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

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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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.

Холивудски продуцент скочи 
от 27-мия етаж в LA

Холивудският продуцент и финан-
сист Стив Бинг скочи от тераса на 
апартамента си на 27-ия етаж на 

сграда в Лос Анджелис и почина. Бинг е 
на 55 години и е баща на детето на ак-
трисата и модел Лиз Хърли. Според за-
познати той изпаднал в депресия за-
ради липсата на контакти по време на 
карантината. Не е сигурно дали депре-
сията е подтикнала Бинг да сложи край на живота си. Лиз Хърли роди сина си 
Деймиън през 2002 г. след кратка връзка с Бинг, който първоначално не призна 
детето. Деймиън никога не се е срещал с баща си.

4,3 милиона закъсняват  
с mortgage плащанията

Вече 4,3 милиона собственици на жили-
ща в Америка са просрочили ипотеч-
ните си кредити (mortgage) или са в ак-

тивна възбрана (foreclosure). Сред тях са и 
хиляди, които са изпуснали разсрочени пла-
щания, които банките и кредитните институ-
ции предложиха за смекчаване на икономи-
ческите ефекти от коронавируса. Процентът 

на задлъжнялост с ипотеките с 30 дни и повече на национално ниво достигна до 
най-високото си ниво от 8 години насам и е 7,7%. Най-много изостават с жилищ-
ните вноски жителите на Мисисипи, Луизиана, Ню Йорк, Ню Джързи и Флорида.

Работник вися часове  
на 50 м височина в Тексас
Спасителни екипи с хеликоптер 

свалиха работник, увиснал на 50 
метра над земята в Тексас. Мъжът 

се качил на голям пилон за знамена и не 
могъл да слезе. Спасителите казват, че 
очевидно е прекарал там доста дълго 
време, защото бил дехидратиран и с из-
гаряния. В началото Пожарната служба 
не успяла да свали работника от пилона. 
Затова от град Далас е бил повикан хеликоптер на Гражданска защита със специ-
ално обучен екипаж. Той спуснал по въже свой служител, който прибрал работ-
ника. Мъжът е настанен в болница.

Най-малко петима ранени 
след стрелба в Остин

Най-малко петима души са били 
ранени при поредната стрелба 
в САЩ в неделя. Този път тя се е 

случила в столицата на Тексас – Остин. 
Петима възрастни със „сериозни, по-
тенциално животозастрашаващи рани“ 
са откарани в местни болници от служ-
бите за спешна помощ на окръг Травис, 
информираха в Туитър властите. Стрел-

бата е станала около 3 ч. след полунощ в централен търговски район на Остин 
според туитовете на медицинските служби и местната полиция. Преди дни десет 
души бяха простреляни в Минеаполис.

Сменят името на сладоледа 
EskimoPie, било расистко
Американската компания „Dreyer`s“ въз-

намерява да промени името на своя 
сладолед „ескимо“ (EskimoPie), тъй 

като това е „унизително название“ за корен-
ното население на Северна Канада, Аляс-
ка, Гренландия и Сибир. Според „Уолстрийт 
Джърнал“, позовавайки се на данни от ин-
ститута „Смитсън“, ескимо е изобретен през 
1920 г. от Кристиан Нелсън и шоколатиера Ръсел Стовър. Те патентовали проду-
кта през 1922 г. под името „ескимо“ и с лого под формата на мъж с кожено яке.

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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Болтън срещу Тръмп: „Този 
човек не бива да е президент“
Б

ившият съветник по нацио-
налната сигурност на САЩ 
Джон Болтън се надява пре-
зидентът Доналд Тръмп да 
не бъде преизбран през но-

ември. Той иска Тръмп да бъде запом-
нен като „президент, който само за един 
мандат успя да бутне страната надолу 
по низходящата спирала“, заяви Болтън 
пред телевизия Ей Би Си.

Обобщението в неговата книга, коя-
то трябва да излезе всеки момент, е не-
двусмислено: „Тръмп не бива да е прези-
дент“, потвърждава Болтън в интервюто 
си, части от което ABC пусна още преди 
няколко дни. В него Болтън разкрива, 
че няма да гласува нито за Тръмп, нито 
за неговия евентуален конкурент Джо 
Байдън. Според Болтън Тръмп е непод-
ходящ за президентския пост. „Не смя-
там, че той има компетенциите да вър-
ши тази работа“, посочва той.

71-годишният бивш президентски съ-
ветник беше в екипа на Тръмп в продъл-
жение на година и половина – до мина-
лия септември, когато президентът го 
уволни.

В събота федерален съд във Вашинг-
тон отхвърли искането, с което прави-
телството на Тръмп се опита в послед-
ния момент да предотврати излизането 
на книгата заради това, че разгласява-
ла секретни информации. Съдията Ройс 
Ламберт обоснова решението си с това, 

че е твърде късно за спиране на публи-
кацията. Книгата съдържа унищожител-
на критики към Тръмп, който вече заяви, 
че Болтън щял да плати „много висока 

цена“ за това.
Книгата „Стаята, в която се случи: Ме-

моари от Белия дом“ излезе във втор-
ник. Във вече известните части от нея 
Болтън описва Тръмп като политик, кой-
то поставя собствените си интереси над 
тези на страната, разказва „Дойче веле“. 
Съгласно написаното, американският 
президент бил помолил китайския дър-
жавен глава Си Цзинпин да го подкре-
пи, за да бъде преизбран през ноември. 
Тръмп вече заклейми книгата като пъл-
на с лъжи и измислени истории.

„Наследникът му на поста 
ще има много работа“

В телевизионното си интервю Болтън 
каза, че при взимането на политически 
решения Тръмп се е ръководил най-ве-
че от мисълта за преизбирането си, а не 
от мисълта за доброто на страната. Бол-
тън споделя, че не е в състояние да фор-

мулира външнополитическите цели на 
Тръмп. „Не мисля, че някой може да го 
направи.“

Според Болтън при управлението на 
Тръмп националната сигурност на САЩ 
е била отслабена. „Смятам, че сме в по-
слаби позиции в света. Убеден съм, че в 
редица области сме отстъпили водеща-
та си роля.“ И още нещо казва той: който 
и да наследи Тръмп на поста, ще трябва 
да свърши „огромна работа, за да попра-
ви това“.

Грешки 
и невежество

Хардлайнерът Болтън отправя осо-
бено тежки упреци към политиката на 
Тръмп спрямо Северна Корея. На въпро-
са как би оценил шансовете на Тръмп да 
постигне споразумение за ядрено раз-
оръжаване с Пхенян, бившият прези-
дентски съветник казва, че към момента 
те са еднозначно нулеви. Болтън казва 
също, че заплахата от страна на Северна 
Корея днес е по-голяма, отколкото при 
встъпването на Тръмп в длъжност, а на 
срещите си със севернокорейския дик-
татор Ким Чен-Ун Тръмп гледал най-ве-
че като на възможност да застане пред 
фотообективите.

По отношение на украинската афе-
ра, Болтън казва, че Тръмп е обвързал 
пряко отпускането на военна помощ за 
правителството в Киев с разследвания-
та срещу Байдън. Твърденията на Тръмп, 
че мислел принципно за корупцията в 
Украйна, били „пълна глупост“.

В интервюто си Болтън казва и това, 
че Тръмп не е човек, който много чете. 
Той получавал сводките на тайните 
служби не всеки ден, както е обичайно, а 
само веднъж или два пъти седмично. Ос-
вен това Тръмп срещал трудности с ус-
вояването на някои исторически факти. 
Така например отново и отново е тряб-
вало да му се обяснява какви са причи-
ните и последствията от разделянето на 
Корейския полуостров.

Унищожителна критика срещу държавния глава –  
това представлява новата книга на бившия му съветник

Журналистка носи книгата на Болтън по време на събитие с Тръмп в Белия дом. 

Книгата „Стаята, в която се случи: Мемоари от Белия дом“ на Джон Болтън излезе във вторник. 

Снимки: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
олко български деца се раж-
дат в чужбина? И колко тук - в 
Съединените щати и Канада.

Отговорът на този въпрос е 
труден, а статистиката непъл-

на. И все пак дава добра картина.
Блогърът Боян Юруков получи справ-

ка от българските власти за последните 
30 години - т.е. от началото на прехода и 
масовата емиграция в чужбина. Числа-
та ни показват дали българската общ-
ност от тази страна на Океана расте, 
подмладява се или старае.

От 1990-а до 2019 година досега из-
вън България са родени близо 300 хи-
ляди деца. Според данните на Боян 
Юруков - още около 32 хиляди трябва 
да бъдат вписани - т.е. общо малко над 
331 хиляди.

33% от тези деца са родени в Турция. 
Още 11% са родени в страни с предим-
но натурализирани българи като Мол-
дова и Северна Македония

“Интересното за Турция е, че броят 
на децата с българско гражданство, ро-
дени там, расте относително постоянно 
до 2010-та, след което се стабилизира 
около 5000 на година”, казва Юруков- - 
Като общ брой следват Германия, Испа-
ния и Великобритания.”

183 460 са българчетата, родени в 
страни с български емигранти като Гер-
мания, Великобритания и САЩ.

За същия период в Съединените 
щати са родени малко над 14 279 деца, 

а в Канада – 3 569.
Според Юруков обаче 

данните за Северна Америка 
не дават пълната картина 

“През годините виждаме стабилен 
брой регистрации от САЩ, който оба-
че е подценен, тъй като администра-
тивната тежест заради разстоянието и 
недостатъчното консулско обслужва-
не прави много трудно за доста хора да 
вадят български паспорт, освен когато 
не е крайно наложително”, казва той.

Интересна е тенденцията по години 
- тя показва кога българската общност 
тук се е разраствала най-много и кога 
това започва да се забавя.

Веднага след промените новороде-
ните и регистрирани българчета тук 
се удвояват почти всяка година - от 19 
през 1990 година, на 44 през следва-
щата - 1991-ва. През 1996-а са вече 110, 
а през 1999-а - 243.

Тази тенденция се запазва през 
следващото десетилетие и достига пик 
през 2008 година - с 881родени и ре-
гистрирани деца. След което цифрите 
започват да падат - през 2017-а вече 
са регистрирани едва 601 българчета, 
през 2018-а - 419, а за миналата годи-
на - 116. 

Разбира се, има много българчета, 
родени в чужбина и особено в САЩ, 
които не са регистрирани, но тенден-
цията е ясна.

Данните са подобни и за Канада - 33 
през 1990 г. и с пик през 2008-а, когато 
са регистрирани 247 българчета. След 
това започва и спадът - 112 през 2017-
а, 68 през 2018-а и едва 19 българчета 
през миналата година.

(Продължава на стр. 17)

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

От пик през 2008 г., за миналата година са 
регистрирани едва 135 новородени в двете държави

Все по-малко българчета  
се раждат в САЩ и Канада

Родени деца по държави в периода 2004 - 2013 г. 

Графика: Боян Юруков



(Продължение от стр. 16)

Преди 2008-ма Испания и Гърция 
също са имали най-много такива деца, 
но след това намаляват сериозно. 
След 2010-та обаче се забелязва сери-
озен пик в Германия и Великобрита-
ния, отчита в анализа си Юруков.

Нещо важно, което блогърът уточня-
ва за тези данни, е, че увеличението на 
родените в чужбина деца не означава, 
че повече българи напускат Родината. 
От други източници виждаме обръща-
не на тенденцията. 

“Пикът на българчетата, родени в ня-
колко страни, се дължи на редица фак-
тори. Основният е български студенти 
и емигрирали за работа преди над де-
сетилетие, които вече имат стабилни 
доходи и са се решили да имат деца. 
Затова промяната в данните тук са по-
скоро ехо от миграционни ефекти го-
дини по-рано”, казва Юруков.

Според него обаче малкото регистри-
рани деца се дължи на 

бюрократични пречки и 
тромава администрация 

Въпреки че по закон регистрирането 
на новородено в чужбина българче може 

да стане административно, от това са се 
възползвали много малко родители. 

От събраната информация става ясно, 
че 4550 акта за раждане са били пре-
пратени от консулствата на МВнР меж-
ду 2015-та и декември 2019-та. По същия 
начин са минали още 4102 акта за брак и 
3247 – за смърт. Това е на фона на 79471 
раждания, регистрирани в ГРАО за съ-
щия период. Следователно за 94.3% от 
българите зад граница им е било по-лес-
но да пътуват до България за акт на де-
тето си, отколкото да го направят в близ-
кото консулство. От това лесно може да 
предположим, че още доста не им се за-
нимава с процедурата, когато детето ще 
получи по-лесно чуждо гражданство.

В Щатите има учудващо малко такива 
актове – едва 2.7% от всички регистри-
рани деца.

За тези 30 години, които проследяват 
данните, много от родените в чужбина 
българчета вече имат свои деца. Инте-
ресно е дали те са ги регистрирали като 
българчета. Данни за това обаче няма.
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Видео и още данни и карти  
може да видите тук >>

С
поред българското законо-
дателство всяко дете, на кое-
то поне един от родителите 
е български гражданин, съ-
ответно е български гражда-

нин по произход. За да има дете, роде-
но в чужбина, българско гражданство и 
ЕГН обаче, родителите трябва да го ре-
гистрират в Родината. Така е по закон, 
но все по-малко родители го правят.

Родният паспорт се оказа изключи-
телно ценен и в условията на пандемия 
- американски граждани нямат правото 
да влизат в страни от Европейския съюз 
поне до 1 юли, като има информация, че 
тази забрана ще бъде удължена и след 
това.

Процесът по регистрация на новоро-
дено в чужбина българче за много ро-
дители обаче изглежда тромав и труден.

„Според зависи на какъв човек попад-
неш, за съжаление. Може да попаднеш 
на много услужлив, който ще направи 
всичко възможно, за да ти помогне, и 
ще оцени, че искаш да изкараш ЕГН на 
детето си, което е родено в чужбина, 
но може да попаднеш и на човек, който 
ще ти създаде пречки“, казва Елица Же-
лязова, чийто син Майкъл е български 
гражданин, роден в Чикаго. Тя успява да 
му издаде ЕГН в града си по местоживе-
ене в България през лятото, докато е на 
почивка там за 2 месеца. Не всеки роди-
тел обаче може да си позволи това. 

За улеснение на българите в САЩ ре-
гистрацията на българче, родено тук, 
може да стане и по пощата.  

Нужни са три документа:
заверен превод на американския акт 
за раждане с поставен апостил и мол-
ба в свободен текст до дипломатиче-
ската ни служба - посолството или кон-
сулството.

Първата стъпка от процеса е поста-

вянето на апостил върху удостовере-
нието му за раждане. Той се получава 
в офисите на щатския секретарият по 
местоживеене. Таксата в Илинойс на-
пример е 2 долара. „Това е вид легали-
зация, с която документът може да се 
използва не само на територията на 
Съединените американски щати, но и 
в чужбина“, обяснява консул Евгения 
Иванова от службата в Лос Анджелис. 

Oфисите на Secretary of state във все-
ки щат извършват тази услуга и по по-
щата. За улеснение на родителите на 
българчета тук Консулските ни служби 
в САЩ също приемат заявления по по-
щата. 

“Ние приемаме молбата на българ-
ския гражданин за регистрация на де-
тето, която трябва да съдържа удос-
товерението за раждане, заверено с 

апостил, и превод на български език“, 
пояснява Иванова. Преводът на аме-
риканския акт за раждане може да се 
извърши в България или в САЩ, като 
във втория случай той трябва да се за-
вери в едно от четирите дипломати-
чески представителства - в Ню Йорк, 
в Чикаго или в Лос Анжелис. Списък с 
оторизирани преводачи в САЩ може 

да намерите на страницата на външно 
министерство в България. Всичко това 
също може да стане по пощата. „Не е 
необходимо да се ходи до общината 
по местоживеене в България. По жела-
ние може да се отиде, може да се упъл-
номощи човек, който да отиде, но тази 
услуга се извършва и от дипломатиче-
ските и консулски представителства 
тук, като тя е безплатна и за улеснение 
на гражданите приемаме молбите и по 
пощата“, казва Евгения Иванова. 

Ако все пак решите да направите ре-
гистрация на детето си в България, тя 
става в града по местоживеене на май-
ката. Съветът е да го направите, преди 
детето ви да е навършило 14 години, 
защото това става по-лесно. „В нашата 
практика имаме случаи, в които млади 
хора се обаждат и ни питат как могат 
да придобият българско гражданство, 
защото имат български произход, тъй 
като са заинтересовани да учат в Бъл-
гария или в друга страна от Европа. 
Искат да пътуват, да живеят там“, казва 
Иванова. При всички положения изда-
ване на българско ЕГН и гражданство 
може само да е от полза за деца, ро-
дени в САЩ. „И двамата с баща му сме 
българи, би следвало и той да си има 
българско гражданство освен амери-
канско“, казва Елица Желязова. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Как да получите BG 
гражданство за роденото 
в САЩ дете - по пощата
Процедурата е лесна, а родният паспорт се 

оказва преимущество в условията на пандемия

Българчета развяват трибагреника за 24 май в Чикаго. Но колко от тях имат българско гражданство по 
документи?
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П
рез последните няколко ме-
сеца отделът за наказателно 
разследване на IRS (CI) на-
блюдава различни финан-
сови схеми, разработени от 

престъпни лица, които имат за цел да се 
възползват от нищо неподозиращите да-
нъкоплатци. CI работи с различни аген-
ции в страната и в чужбина с цел обуче-
ние на данъкоплатците за тези измами 
и разследване на лицата, извършили 
престъпления.

Според комисаря на IRS Чък Реттиг 
„Престъпниците се възползват от вся-
ка възможност за експлоатиране на не-
предвидени ситуации и настоящатата 
пандемия не е изключение. Преследва-
нето на тези, които участват в измами, 
свързани с COVID-19, умишлено злоупо-
требявайки с програмите, предназначе-
ни да помогнат на милиони американци 
в тези несигурни времена, ще остане ва-
жен приоритет както на IRS, така и на IRS-
CI“.

Много често престъпни лица и групи 
използват COVID-19 като прикритие за

схеми за кражба на лична 
информация и пари

CI отбеляза огромно увеличение на 
така наречените phishing схеми, използ-
ващи имейли. Тези схеми включват клю-
чови думи като „Corona Virus“, „COVID-19“ 
и „Stimulus“ и ги употребяват по различ-
ни начини. Методът се използва от прес-
тъпници в опит да получат лична инфор-
мация.

Измамите, свързани с COVID-19 обаче, 
не се ограничават до кражба на лични 
данни от данъкоплатците. CI потвърди 

измами, свързани с организирана про-
дажба на фалшиви комплекти за тества-
не на вируса в домашни условия. Други 
измами са свързани с продажби на голе-
ми количества медицински консумативи 
чрез създаването на фалшиви уебсайто-
ве, акаунти в социалните медии и имейл 
адреси. Данъкоплатците, жертви на по-
добен тип измами, не получават закупе-
ните и заплатени стоки.

„Престъпниците се опитват да се въз-
ползват от трудните времена и най-уяз-
вимото ни население. Но тъй като сме 
виждали много от тези схеми и преди, 
знаем как да ги открием“, казва Дон Форт, 
началник на IRS от отдела за Наказателно 
разследване. „И понеже COVID-19 е гло-
бален проблем, той изисква глобално 

решение. Не само че използваме нашата 
експертиза за финансови разследвания 
в национален мащаб, ние работим ръка 
за ръка с нашите партньори от J5 за оне-
зи случаи на COVID-19, които премина-
ват границите. Наистина престъпниците 
няма къде да се скрият“.

Някои от измамите са свързани със 
създаване на

фалшиви благотворителни 
организации

привличащи дарения за лица, групи и 
области, засегнати от болестта. Друг 
вид измами целят привличане на инвес-
тиции във фалшиви фирми, работещи 
върху ваксина срещу COVID-19, като из-
мамници обещават, че акциите на компа-

нията ще се увеличат драстично, ако та-
кава бъде открита.

Данъкоплатците се насърчават да 
не влизат в комуникация с потенциал-
ни измамници, онлайн или по телефо-
на. Измамите, свързани с коронавирус 
COVID-19, трябва да бъдат докладвани 
на горещата линия на националния цен-
тър за измама при бедствия NCDF на 
866-720-5721.

Освен това данъкоплатците вина-
ги могат да докладват опити за фишинг 
пред IRS. Тези, които получават фалши-
ви имейли от IRS или от организация, 
тясно свързана с IRS, като Електронната 
федерална система за плащане на данъ-
ци EFTPS, могат да препратят нежелания 
имейл на phishing@irs.gov.

Вашите 
пари

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

Пазете се: Данъчни 
измами с COVID-19
Властите са се заели да обучат данъкоплатците как да се предпазятНадя Ангелова се занимава профе-

сионално с данъчно планиране. Ако 
искате да научите повече по тема-
та или имате въпроси, свързани с да-
нъчното законодателство, можете 
да изпратите безплатно запитване 
на: nadia.angu@yahoo.com.

НАДЯ АНГЕЛОВА, CPA
nadia.angu@yahoo.com

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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В
ъпросът едва ли си струва да 
се задава - по-добре е да ку-
пите или да наемете къща? Ку-
пуването на къща е умна ин-
вестиция за бъдещето, докато 

наемането изглежда малко като хвърля-
нето на пари на вятъра. По-внимател-
ният поглед върху икономиката обаче 
показва, че това мнение може да е по-
грешно, пише The Economist.

Какво показват сметките
От една страна, наемателите често от-

делят по-малък дял от доходите си за 
наема, отколкото собствениците за из-
плащане на ипотечни лихви (и в двата 
случая това са пари, дадени на друг и 
никога не се връщат). Дали едната въз-
можност е по-евтина от другата, зависи 
отчасти от лихвите. В началото на 90-те 
години, когато лихвените проценти бяха 
по-високи, отколкото са днес, средно-
то съотношение на разходите за изпла-
щане на ипотечни лихви към доходите 
беше по-високо от това наем/доход в 
много страни.

Това изчисление обаче подценява 
разходите на собствениците. Независи-

мо дали собственикът на жилище изпла-
ща ипотека или не, той е изправен пред 
редица разходи, които наемателите не 
правят, посочва Йън Мълхейн от тинк-
танка Tony Blair Institute.

Например при сделка за жилище в 
държава от ОИСР средните разходи за 
сключването й са около 8% от стойност-
та на къщата (транзакционните разходи 
за наем обикновено са тривиални).

Допълнителните разходи
Собствениците също така трябва да 

отчитат амортизациите на имота - вся-
ка година в САЩ се плащат около 200 
млрд. долара за поддръжка и подобре-
ние (около 1% от стойността на къщите, 
които притежават).

Собствеността е свързана и с алтерна-
тивни разходи. През последните десе-
тилетия жилищата се оказаха добра ин-
вестиция, това може и да продължи. Но 
капиталът, затворен в жилище, може да 
осигури още по-голяма възвръщаемост, 
ако се инвестира в друг актив.

Какво се случва, когато вземете пред-
вид всичко това? Вземете примера с 
британския пазар на жилища. В навече-

рието на финансовата криза през 2008-
2010 г. бързото повишаване на цените 
на жилищата и покачването на лихвите 
означаваше, че разходите за собстве-
ност надвишават тези за наемите.

Но в дългосрочен план двата начина 

на владение на имота струват долу-горе 
еднакво - така би предположила иконо-
мическата теория. Наемането на дом и 
купуването на такъв, без намерение да 
се отдава, представляват икономически 
еквивалентни действия.

Всяка година собствениците в САЩ плащат около 200 млрд. долара за поддръжка на имотите си

Снимкa: Pixabay

Собствен дом или жилище 
под наем? Ясно е и все пак

https://www.mbglogistics.com/
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С
АЩ са тежко засегнати от но-
вия коронавирус. Заразените 
са над 2,1 милиона, жертвите - 
над 117 000. Междувременно 
13% от американците са без-

работни. Службите не смогват да обра-
ботят молбите им за помощи.

На 13 март губернаторката на Орегон 
Кейт Браун реши да затвори всички учи-
лища в щата. Към онзи момент в запад-
ния щат нямаше регистрирани случаи на 
Ковид-19, но съседните Калифорния и 
Вашингтон се бяха превърнали в огнища 
на заразата. Със затварянето на учебни-
те заведения вкъщи се прибраха и всич-
ки учители. Табита Карсън е една от тях, 
разказва „Дойче веле“.

„Аз съм привилегирована“
Тя е помощник-учител в град Юджийн. 

Смята, че ситуацията й е сравнително 
добра: през годините е успяла да спес-
ти малко пари, съпругът й работи в ло-
гистичната компания UPS, а дъщеря й 
- в социална организация, която разда-
ва храна на нуждаещи се. И двамата са 
запазили работните си места, тъй като 

упражняват т.нар. системнорелевантни 
професии. Табита дори е получила за-
платата си за април, въпреки че тогава 
вече е била принудена да остане у дома. 
Въпреки това семейството ще изпадне 
във финансови трудности, ако скоро Та-
бита не се върне на работа.

През април 63-годишната жена е пода-
ла молба за помощи за безработни. Но 
все още не е получила отговор. Агенци-
ята по заетостта в Орегон (OED) не смо-
гва да обработи големия брой заявения. 
Системата, с която се подават и обработ-
ват молбите, се срива многократно. В 
края на май директорката на OED дори 
е принудена да подаде оставка. Към този 
момент необработените заявления са 
десетки хиляди. И Орегон не е единстве-
ният щат с подобен проблем. Нивата на 
безработица са рекордни в редица щати. 
Най-сериозно е положението в Невада, 
където безработните са над 28%.

Табита Карсън е разочарована от уп-
равляващите. „Училището, местните 
власти в нашия град, хората тук - всич-
ки бяха по-добре подготвени, отколко-
то Орегон и правителството“, казва тя. 
С нейната заплата семейството обикно-
вено е покривало разходите за телефон, 
наема за малък гараж и посещенията в 
ресторант, билети за концерт или кратка 
почивка на някой къмпинг. Със заплата-
та на съпруга й се изплаща вноската по 
кредита, токът, водата и другите стра-
нични разходи по имота.

„Аз съм привилегирована“, казва Таби-
та. Много нейни приятели живеят сами и 
едва свързват двата края. В момента се-
мейството й все още успява да изплащат 
всичките си заеми и сметки. Но съвсем 
скоро и техните ресурси ще бъдат из-
черпани.

„Някои хора са застрашени 
от самоубийство“

Пол Яробино също се е сблъскал с ог-
ромни трудности при кандидатстването 
за помощи. И той живее в щата Орегон. 
И по-точно - в Портланд. Той е органи-
затор на събития. 2020-а е трябвало да 
бъде доста успешна за него и фирмата 
му. Но Covid-19 спъва всичките му пла-
нове. „Ако бях сам, щях да имам мно-
го голям проблем“, признава Пол. Той е 
омъжен. Съпругът му е инженер и про-
дължава да работи от вкъщи. През март 
Пол кандидатства за помощи за безра-
ботни, но молбата му бива отхвърлена. 
През април той попълва нов формуляр, 
този път за специално създадената про-
грама за помощ по време на пандемията. 
Тя цели да подкрепя работещите на сво-

бодна практика.
„Мислех си: Добре, ще отнеме повече 

време, но мога да се обадя и някой може 
да ми помогне". Пол твърди, че е получил 
потвърждение, че неговият формуляр е 
пристигнал. След това обаче му казват, 
че данните са били изгубени. Междувре-
менно Пол се разболял от Covid-19. За 
Агенцията по заетостта той казва: „Това е 
една разбита система, поддържана с ле-
пило и тиксо“.

Много други хора в Орегон са попад-
нали в подобна ситуация. При мнозина 
положението е особено тежко. „Покрай 
финансовите проблеми някои са запла-
шени от самоубийство“, казва Пол. Той е 
член на група във Фейсбук за хора, ос-
танали без работа покрай пандемията. 
Мнозина там се оплакват от дългото ча-
кане в Агенцията по заетостта, други пи-
тат за телефонен номер, чрез който да се 
свържат със служител на OED, или как да 
получат подкрепа от конгресмените, из-
лъчени от техния щат.

Пол казва, че през последната седми-
ца настроението в групата леко се е по-
добрило. Явно OED започва бавно да на-
ваксва. Появяват се все повече снимки 
на чекове, както и публикации на хора, 
които разказват, че вече са получили по-
мощ.

Над 300 000 молби 
само в Орегон

OED използва компютърна система от 
90-те години. През 2009-а правителство-
то на САЩ отпусна 86 милиона долара 
на щата Орегон за актуализиране на ос-
тарялата система. Проектът обаче така и 
не е приключил. Очаква се системата да 
бъде окончателно подновена през 2025 
г. Това изправя Агенцията по заетостта 
пред огромни трудности - на фона на ре-
кордния брой молби за обезщетения за 
безработни. От началото на пандемията 
те са вече над 300 000.

Днес Пол Яробино вече се е възстано-
вил от коронавирусната инфекция. Той 
има и друга добра новина: вече е полу-
чил потвърждение, че заявлението му за 
помощи най-накрая се обработва. Меж-
дувременно той се е научил как да про-
вежда онлайн срещи и организира ви-
деочатове с възрастни хора, за да им 
помогне да се справят със ситуацията.

Безработицата в Америка:  
Две истории от Орегон
Службите не смогват да обработят молбите им за помощи по време на пандемията

Пол Яробино Табита Карсън 

Снимкa: „Дойче веле“

http://restaurantmehanata.com/
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Заразените с Covid-19 в 
Канада вече са над 100 000
Броят на заразените с коронавирус 

в Канада надхвърли сто хиляди 
души. Канадските власти призна-

ха, че не са били подготвени за скорост-
та, с която вирусът е преминал през до-
мовете за възрастни хора, където са над 
80 процента от смъртните случаи. Ма-
кар десетте канадски провинции посте-
пенно да възобновяват икономическата си дейност, в двата най-големи канадски 
града, Монреал и Торонто, продължават да са в сила сериозни ограничения. В 
Канада са регистрирани най-малко 8266 смъртни случая от коронавирус.

Америка слага мита  
на канадския алуминий

До края на тази седмица се очак-
ва САЩ да наложат отново тари-
фи върху вноса на алуминий от Ка-

нада, съобщава „Блумбърг“. По данни на 
медията, ако Канада откаже да наложи 
експортни рестрикции сама, Вашингтон 
ще вземе нещата в свои ръце и в петък 
ще обяви повторното налагане на 10% 
тарифи на канадския алуминий. Самите 

мита ще бъдат имплементирани на 1 юли. Ако информацията се окаже вярна, то 
новите тарифи ще бъдат въведени буквално дни преди новата търговска сделка 
между САЩ и Мексико-Канада да влезе в сила на 1 юли.

Напрежението между Пекин 
и Отава расте
Напрежението между Китай и Ка-

нада нарасна, след като Пекин 
обвини двама канадски гражда-

ни в шпионаж. Това накара премиерът 
Джъстин Трюдо да обяви, че решението 
е в отговор на ареста в Канада на вице-
президентката на „Хуавей“ Мън Ван, коя-
то е издирвана от САЩ. Министър-председателят на Канада призова Пекин да 
спре с „произволните задържания“. Китай веднага отговори с предупреждение 
към Трюдо да спре „да прави безотговорни изявления“.

Границата между Канада  
и САЩ остава затворена

Границата между Канада и САЩ оста-
ва затворена. Двете държави се съ-
гласиха да удължат до 21 юли срока 

на споразумението си за спиране на ма-
ловажните пътувания между двете дър-
жави заради пандемията от коронави-
рус. Премиерът Джъстин Трюдо обясни, 
че това решение ще защити хората от 
двете страни на границата, докато про-

дължава борбата с Ковид-19. Рестрикцията е в сила от 18 март и бе удължавана 
на два пъти през април и май. Границата между Канада и САЩ е най-дългата в 
света граница между две държави.

Хари и Меган стрували  
$40 000 на канадците
Охраната на британския принц 

Хари и на съпругата му Меган в 
Канада е струвала над 40 000 щат-

ски долара на местните данъкоплатци 
за два месеца, съобщи в. „Дейли мейл“. 
Това сочат данни от справка на полици-
ята, получена от Канадската федерация 
на данъкоплатците. Според фактурите 
за два месеца - от 18 ноември миналата година до 19 януари тази година, разхо-
дите за охраната им възлизат на 56 384,52 канадски долара или близо 40 000 щат-
ски долара. В сумата не влизат заплатите на полицаите, а само допълнителните 
разходи като извънредно работно време, пътни и дневни разноски.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългарският цигулар, който 
живее в Ню Йорк, Свет Ра-
дославов, е станал жертва 
на хакерска атака. В резултат 
той е загубил профила си във 

Facebook, където имал над 100 хиляди 
харесвания и повече от 120 хиляди по-
следователи.

Преди две седмици Свет получил 
имейл от Facebook, че има сигнал за на-
рушение за авторските права за песен. 
В мейла пишело, че Свет има 24 часа, за 
да отговори на иска.

“Всичко, което правя, е оригинален 
аранжимент от мен и не би трябвало 
да имам проблем с авторските права - 
казва Свет. -  След като кликнах на този 
линк и започнах да пиша на Facebook, 
получих друг имейл, че има нов адми-
нистратор на моята фен страница. Вля-
зох веднага и видях, че е някакъв не-
познат човек. Изтрих го и си смених 
веднага паролата. Една минута по-къс-
но човекът пак влезе и отново го из-
трих и пак си смених паролата. Мину-
та по-късно той влезе отново и преди 
да успея да го изтрия за трети път, той 
ме изтри като администратор на моята 
фен страница.”

Докато това се случвало Свет гово-
рил с приятелка по Facetime. Когато ха-
керите превзели профила му, те сме-
нили профилната снимка с черен флаг 
и арабски надписи, които не значили 
нищо за Свет. “Малко след това получих 
мейл, че акаунтът ми е премахнат за на-
рушаване на правилата на Facebook”, 
казва Свет. Така той остава извън со-
циалната мрежа и с почти никакви въз-
можности да изпрати сигнал за провер-
ка и иск да му възстановят профила.

“10 години съм се трудил за тази стра-
ница. Тя е верифицирана, имах над 120 
хиляди последователи, милиони гледа-

ния на различни видеа. Наистина бях 
отчаян. На следващия ден се събудих 
и нямах никаква връзка с моите почи-
татели, с общността, с която поддържа-
ме връзка всеки ден”, споделя Свет. То-
гава той още не може да си обясни как 
точно са му хакнали профила, но явно 
е станало, когато е кликнал на линка с 
предполагаемото нарушение. Това е 
често срещан подход на хакерите от ка-
тегорията на фишинг измамите. Освен 
Facebook 

Свет губи и профила си 
в Instagram, 

защото двата са вързани.
“На следващия ден беше най-самот-

ният ми ден. Не помня друг такъв само-
тен ден - да нямам връзка с почти ни-

какви хора - и се бях отчаял. Не знаех 
какво да направя - от това зависи и ка-
риерата ми”, разказва Свет. 

Той започва да търси съвети от раз-
лични приятели в интернет. В крайна 
сметка си прави нов профил. Там той 
обяснява какво се е случило. Много 
хора започват да му пишат, да му пред-
лагат съвети и помощ.

“В крайна сметка един от моите по-
знати ме свърза с човек, който работи 
във Facebook, и той ми направи дело 
в тяхната вътрешна система. Те прове-
риха и видях, че съм жертва на хаке-
ри. Две седмици по-късно Facebook ми 
възстанови достъпа до страницата”, ра-
достен е Свет.

Когато влиза обаче, установява, че 
хакерите са преименували страницата 

на Music News и са 

изтрили всичките му 
снимки и видеа 

които е качвал през годините. Някои от 
тях имат милиони гледания. От социал-
ната мрежа му отговорили, че няма как 
да възстановят изтритите видеа. “Изгу-
бих над 10 милиона гледания, още ко-
ментари, спомени. Трябва да започна 
това от начало. Но съм благодарен на 
всички тези хора, които ми помогнаха. 
Без тяхната помощ нямаше как да се 
справя. И най-вече на всички българи 
- именно сънародници, които работи-
ха във Facebook, ми помогнаха”, казва 
Свет. Според него българите в чужби-
на си помагат, обратно на широко раз-
пространеното схващане, че не е така.

Откраднаха Facebook страницата на 
Свет с над 120 хиляди последователи

Българи, работещи в социалната мрежа, му помагат да си я върне

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Хакерите най-често искат да се добе-
рат през Facebook до личните ви данни 
или за да измамят ваши приятели. Вие 
може да защитите профила си от хаква-
не, като завишите настройките за сигур-
ност и спазвате няколко прости правила.

Активирайте двуетапно 
влизане във Facebook

Двуетапното влизане, или двустъпко-
вата идентификация във Facebook, пра-
ви хакването на профила ви с една идея 
по-трудно. Когато влизате от непозна-
то устройство, освен паролата за дос-
тъп трябва да бъде въведен и 6-цифрен 
код, който се получава на мобилния ви 
телефон, или с код генератор.

Активирайте имейл 
нотификации

Когато е активирана, тази функция 
ви изпраща известия, когато някой вле-
зе в профила ви от непознато устрой-
ство. Имейл нотификациите не са тол-

кова ефективна предпазна мярка като 
двуетапното влизане, но са едно добро 
допълнение към сигурността на про-
фила ви.

Използвайте различни 
пароли за Facebook и 
други онлайн услуги

Спазвайте старото правило, кое-
то гласи, че за различните си акаунти 
трябва да използвате различни пароли.

Научете се да разпознавате 
фишинг кампаниите

Традиционната фишинг атака из-
глежда горе-долу така: получавате 
имейл с предупреждение, че някой се 
е опитал да влезе в профила ви във 
Facebook и от съображения за сигур-
ност трябва да въведете паролата си 
за достъп. Имейлът е изпратен от ад-
рес, който звучи достоверно – напри-
мер noreply@facebook.com – и съдър-
жа линк към страница, в която трябва 

да въведете имейл и парола за достъп.
Как да разпознаете фишинг кампа-

ния? Проверете към какъв адрес води 
линкът в съобщението, което сте полу-
чили. Ако е фишинг, адресът ще е нещо 
от рода на http://facebook.000webhost.
com.

Не влизайте във Facebook 
от общодостъпни компютри

Просто не го правете. Не знаете ка-
къв софтуер е инсталиран на този ком-
пютър и по какъв начин той следи ак-
тивността ви.

Не запаметявайте паролата си 
във Facebook на служебен 
или чужд компютър

Всъщност е добре, ако изобщо не за-
паметявате паролата си – дори и на ва-
шия личен компютър. Рисковете да за-
паметите паролата си в браузъра на 
служебния компютър са, че така всеки 
може да разбере каква е тя.

6 начина да предпазите Facebook профила си от хакери

1

2

3

4
5

6
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Р
оман за живота на едно бъл-
гарско дете от село се пре-
връща в истински бестселър 
в Америка. Книгата е издадена 
през 30-те години на минало-

то столетие, преиздавана е много пъти и 
все още се преиздава като истинска кла-
сика.

Романът се казва „Добри“, а за негов 
създател се смята художникът и скулп-
тор Атанас Качамаков. Произведение-
то е напълно непознато в България, а от 
Национален дарителски фонд „13 века 
България“ обявиха, че търсят начин да 
преведат и издадат романа в Родината.

През 1994 година книгата чупи рекор-
дите по продажби. От издаването си до 
1966-а книгата претърпява 11 тиража и 
не спира да се появява на пазара и до 
днес.

Художникът и скулптор Атанас Кача-
маков е автор на илюстрациите и гла-
вен герой в повествованието. Той е ро-
ден през 1898 година в Лясковец. Майка 
му, която рано остава вдовица, се надя-
ва синът й да поеме кърската работа, ко-
гато порасне, но младежът от рано по-

казва талант в рисуването и тя му дава 
всичките си спестени пари, за да учи в 
Художествената академия в София. Там 
е приет в класа по скулптора на проф. 
Иван Лазаров.

През 1924 година заминава за Париж, 
а след това за САЩ, разказва economy.
bg. През 1931 година Качамаков печели 
Първа награда в голямата изложба в Ню 
Йорк за своята работа „Индианка с дете“ 
от мрамор.

После се установява 
в Холивуд

и става художествен директор. Работи 
за тогавашните суперпродукции „Бен 
Хур“, „Царят на царете“, „Елена от Троя“, 
„Ноевият ковчег“.

По това време спонтанно се ражда 
детската книжка „Добри“. Вечер в дома 
на скулптора се събирали приятели и 
всеки трябвало да сподели своята исто-
рия. Когато домакинът започнал да раз-
дипля спомени от детството и младостта 
си, писателката и журналистка Моника 
Шанън настояла да стенографира. Роде-
ната в Канада авторка превръща исто-
риите в книга, която излиза в Ню Йорк 
през ноември 1934 г. Само месец по-къс-

но е избрана за най-интересното произ-
ведение в САЩ за декември. Жури, огла-
вявано от Елинор Рузвелт, съпругата на 
действащия президент от онова време, 
му присъжда приза.

През юни следващата година второто 
издание на „Добри“ получава наградата 
на името на Джон Нюбъри (1713-1767) 
за „Най-забележителният принос към 
американската детскo-юношеска кни-
жнина за 1934 г.“

Още тогава българският консул в САЩ 
Константин Попатанасов в писмо до БАН 

съобщава за успеха на книгата, но никой 
не я превежда на български. Досега. На-
деждата е в НДФ „13 века България“ да 
реализира мечтата му в наши дни.

Сюжетът е безхитростен и тъкмо по-
ради това – завладяващ. Добри живее в 
малко село с овдовялата си майка и своя 
дядо. Те работят на нивите, а момчето 
им помага. Редките мигове на отдих пре-
карва с най-добрата си приятелка Неда, 
дъщеря на местния обущар.

Макар да се труди всеотдайно, Добри 
усеща, че полската работа не е за него. 
Той е влюбен в изобразителното изку-
ство и

от рано проявява 
големия си талант

За да си купува материали за рисува-
не, става пастирче и не спира да твори. 
Майка му (в романа тя се казва Рода) е 
притеснена от липсата на влечение към 
селскостопанския труд у него. Дядото 
обаче успява да я убеди, че дарба като 
тази на Добри не бива да се пропиля-
ва. Когато момчето извайва завладява-
ща скулптура от сняг по Коледа и цялото 
село му се възхищава, Рода осъзнава та-
ланта на отрочето си.

На Нова година тя му дава всичките 
си спестявания, за да продължи учение-
то си. Добри заминава, но обещава да се 
върне при приятелката си от детинство 
Неда. Постепенно дружбата им преми-
нава в романтична любов и художникът 
се заклева, че ще се ожени за нея, след 
като завърши.

Американските източници сочат Ата-
нас Качамаков като автор на илюстра-
циите в книгата, но малко от тях споме-
нават, че всъщност той е „лирическият 
герой“. В края на 70-те години творецът 
се връща в България и прави голяма из-
ложба в Националната художествена га-
лерия. Негови произведения (30 рисун-
ки и 2 скулптури, дарение от художника) 
се пазят във фонд „13 века България“. Те 
често напускат трезора, за да разказват 
истории от бита на българското село от 
началото на ХХ век в тематични изложби 
за Атанас Качамаков.

BG роман – бестселър в 
Америка, непознат в България
Националният дарителски фонд прави постъпления книгата да бъде преведена и на български

Атанас Качамаков

Илюстрациите от Атанас Качамаков към книгата 
„Добри“.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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М
асачузетският техноло-
гичен университет обя-
ви 30-годишен българ-
ски учен за визионер. 
„Златко Минев преобър-

на основно твърдение в квантовата фи-
зика, което смущаваше Нийлс Бор и Ал-
берт Айнщайн“, написа университетът 
на страницата си в интернет. През по-
голямата част от 20-ти век се предпо-
лагаше, че атомите се променят от едно 
енергийно ниво в друго при резки, не-
предвидими, малки квантови скокове. 
Минев доказа друго. Той не само може 
да предвиди движението, но и да го кон-
тролира.

„Квантовата физика не е толкова не-
предсказуема и дискретна, както сме 
мислили по-рано“, е цитиран да казва 
българинът в сайта на учебното заведе-
ние.

Експериментът на Златко Минев по-
каза, че когато един атом е бомбарди-
ран с енергия под формата на светлина, 
той се движи от едно енергийно ниво на 
следващо по непрекъснат и плавен на-
чин, а не чрез мигновен скок. Нещо по-

вече, Минев успя да открие промяната 
в енергийното ниво на атома достатъч-
но бързо, за да го контролира, така че да 
може да спре скока му и да го обърне, 
преди да бъде завършен.

„В краткосрочен план - казва той - с 
мониторинга, който разработих за този 
проект, можем да имаме известна пред-
сказуемост“.

Работата на Минев би могла да има се-
риозни

последици за квантовите 
изчисления

позволявайки на човечеството по-добре 
да работи с криптирана информация, да 
моделира химични реакции и да прогно-
зира времето, пише още Масачузетският 

университет. Представянето на Минев на 
страницата на университета бе цитира-
но и от Американското посолство в Бъл-
гария. Съобщението за него започваше с 
възклицанието „Какво вдъхновение!“.

Откритието на българина бе описано 
в медии по целия свят, а британски вест-
ник преди няколко месеца го нарече „на-
учно земетресение“.

Д-р Златко Минев е учил в различни 
престижни американски университети. 
Той е бакалавър по физика от Калифор-
нийския университет в Бъркли, бил е 
асистент в Станфорд, а след това е про-
дължил образованието си в Йейл, откъ-
дето има две магистърски степени. Там 
той е защитил и докторската си дисерта-
ция в лабораторията по квантроника на 
Мишел Деворе, където е провел и експе-
римента с контролирането на квантовия 
скок.

Д-р Минев освен това е и щатен нау-
чен сътрудник в лабораторията „Уотсън“ 
на корпорацията „Ай Би Ем“. Той пише в 
профила си в „ЛинкдИн“, че владее чети-
ри езика, като на първо място поставя 
българския.

Откритието на Златко Минев може да намали грешките при квантовите изчисления

Масачузетският университет 
обяви българин за визионер

Снимкa: Twitter

http://www.silvicominc.com
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Измериха най-високата 
температура в Сибир

Температурите в Арктическия кръг 
вероятно са ударили рекорд за 
всички времена в събота, достигай-

ки 38 градуса по Целзий във Верхоянск, 
град в република Якутия, Сибир. Измер-
ването все още трябва да бъде прове-
рено, но изглежда, че температурата е 
била с 18 градуса по-висока от средната 
максимална дневна температура през юни. Горещото лятно време не е рядкост 
в Арктическия кръг, но през последните месеци се наблюдават необичайно ви-
соки температури. Смята се, че Арктика се затопля два пъти по-бързо от средно-
то за света.

Финансов скандал  
за €19 млн. в Германия

Шефът на германската компа-
ния за електронни плащания 
Wirecard Маркус Браун, който 

подаде оставка миналата седмица, беше 
задържан в Германия. Това съобщи про-
куратурата в Мюнхен. Скандалът около 
Wirecard избухна в средата на юни, ко-
гато се оказа, че от счетоводните отчети 

липсват €1,9 млрд., които по-рано бяха посочени като актив. След това стана из-
вестно, че Браун е подал оставка. Компанията все още не е обяснила официално 
липсата на средства. Прокуратурата смята, че тази сума изобщо не е съществува-
ла и е посочена, за да заблуди инвеститорите.

Фитнеси и ресторанти 
отвориха отново в Москва
В Москва от вторник отвориха врати 

фитнесите, басейните, ресторанти-
те и кафенетата, както и детските и 

спортните площадки. Епидемиологич-
ната ситуация в града позволи на вла-
стите да пристъпят към поредния трети 
етап на отмяна на ограниченията, въве-
дени заради пандемията от новия коро-
навирус, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Жителите на града отново 
ще могат да използват и обществената инфраструктура - детски площадки, улич-
ни тренажори, пейки. Възобновява се и пътният превоз по река Москва.

Брюксел върна 
проститутките на работа

Общинските власти в Брюксел взе-
ха решение да бъде възстановена 
възможността за работа на прос-

титутките, съобщиха местни медии. Тази 
дейност бе забранена временно от 23 
март като част от мерките срещу разпрос-
транението на епидемията от Ковид-19. 
Първоначално се предвиждаше т.нар. са-

лони за удоволствие да останат затворени поне до края на юни. Според кмета 
на квартала, където са съсредоточени тези заведения, предпоставките за въз-
обновяване на дейността са налице. Общината уточнява, че постоянно ще сле-
ди за реда.

Париж обвини Турция  
в „опасна игра“ в Либия
Франция няма да допусне военна на-

меса на Турция в Либия, заяви френ-
ският президент Еманюел Макрон и 

обвини Анкара, че играе „опасна игра“. През 
последните седмици Турция предостави 
въздушна подкрепа, оръжия и съюзнически 
бойци от Сирия на правителството в Три-
поли, за да му помогне да отблъсне атаката 
на Либийската национална армия на Халифа Хафтар, базиран в Източна Либия. 
„Няма да толерираме ролята, която Турция играе в Либия“, каза Макрон.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Рибата във Варненския залив не измирала заради фекал-
но замърсяване от спукана тръба под Варненското езеро, а 
от повечко амониев азот във водата. Четириетажният строеж 
на Алепу не бил хотел, а подпорна стена. А виждащите се там 
стаи, стълби и асансьори били просто елементи от укрепва-
що съоръжение.

Наливането на държавни пари в акции на ПИБ на цена, коя-
то е двойно по-висока от пазарната, не било далавера, а пре-
одоляване на препятствие към еврозоната, където ни чакало 
фискално изобилие. Нищо, че България тази година е далеч от 
покриване на основния критерий за ниска инфлация и няма 
как да влезем в Зоната.

Властта затъва в действия, които легитимира медийно с ар-
гументи, обратни на реалността.

В антиутопията „1984“ Джордж Оруел е нарекъл това „кон-
трол над действителността“, а на „новговор“ – т.е. на езика, 
който се налага от тоталитарната власт в романа, това се на-
рича „двумисъл“. „Двумисъл означава способността да се при-
държаш едновременно към две противоположни убеждения 
и да ги приемаш и двете.“

Преди три години съветничката на Тръмп Келиан Кону-
ей предпочете друг термин за същото, казвайки, че от Белия 
дом не подават лъжи на медиите, а „алтернативни факти“. С 
това определение Конуей оправда твърдение на прессекре-
таря на Белия дом Шон Спайсър, че встъпването в длъжност 
на Тръмп е било проследено от много повече хора, отколкото 
при предишните президенти.

Подмяната на истината е в изключителен възход в цял свят. 
Тук няма как да не споменем и референдума в Русия, с който 
президентът Владимир Путин хем ограничава президентски-
те мандати до два, хем си осигурява възможността да се кан-
дидатира за още два мандата през 2024 г.

Да се върнем в България. Изглежда, че „алтернативните фа-
кти“, разпръсквани от близките до властта медии, имат извес-
тен ефект - особено що се отнася до очернянето на неудобни 
личности с „новини“, които приличат повече на „Двеминутката 
на омразата“ от „1984“, отколкото на истинска журналистика.

Нещата, които могат да се видят, усетят и помиришат, като 
бетонните мастодонти по Черно море и чистотата на водата, 
обаче не подлежат на успешна двумисъл. Резултатите от за-
конното презастрояване и замърсяване по морето вече са 
видими. В първия ден, в който Гърция отвори границата си 
за туристи без карантина, българите образуваха километрич-
ни опашки на граничните пунктове между България и нейна-
та южна съседка.

Премиерът Борисов заяви в коментар за нашествието към 
Гърция, че хората протестирали срещу туристическия бранш, 
избирайки други дестинации. Но протестът е и срещу полити-
ката, довела до узаконеното съсипване на природата. Преми-
ерът посъветва туристическият бранш да привлече тези бли-
зо милион българи, които ще отидат да си изхарчат парите в 
Гърция, като им каже: „Елате, рибата ни е по-хубава, по-пряс-
на, по-евтина. Хотелите ни са по-хубави, по-евтини, по-чисти, 
по-сигурни.“ Думите му нямат нужда от коментар.

Подмяната на действителността с използването на медиите 
не е нещо ново, но увеличаващата се употреба на „алтерна-
тивните факти“ няма да доведе до нищо друго, освен до пъл-
на загуба на доверие в управляващите. Лъжите, с които могат 
да се спечелят повече избирателски гласове и повече власт, 
са нещо много изкушаващо и ефективно.

Дългосрочните последици от „двумисъла“ обаче са видни 
в цял свят - спада доверието и в политиците, и в медиите. И 
води до възход на други по-големи популисти, до обществено 
разслоение и безредици.

ГЕОРГИ  
А. АНГЕЛОВ

България днес: 
Лъжат ни нагло, 
лъжат ни на поразия

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

„Моят дрон е толкова добър, че 
може да влиза в спални, да отваря 
чекмеджета и да ги тъпче с пачки.“

Президентът Румен Радев отговаря 
иронично на обвиненията на Бойко 

Борисов, че го следи с дрон и стои зад 
снимките с евро в шкафчетата на 

премиерската спалня

„Веднъж водил хорото на село и в CV-то си 
написал, че е с лидерски качества. Такива 
хора има сега в управлението.“

Депутатът от ДПС Рамадан Аталай по 
повод назначенията на ГЕРБ във властта

„В Шумен един фелдшер 
не вярвал в Короната 
и лекувал хората 
с аспирин и чай. В 
резултат се заразил и 
пренесъл вируса на 
купчина други хора. 
Типичен ковидиот.“

Бившият вътрешен 
министър Богомил Бонев 

коментира ситуацията с 
коронавируса в България

„Искам да кажа, че президентът си позволява да се 
вдига дрон и да ме снима, и като кажа на охраната, че 
ще го сваля, те му казват и той го прибира. Докарва ми 
го на терасата, пред входа, на един метър от мене.“

Премиерът Бойко Борисов по адрес на Румен Радев в 
изявление след снимките от спалнята му в Бояна

„Във Варна благодарение 
на ГЕРБ и непоправената 
от тях една година 
спукана отходна тръба 
измислиха нов цвят - 
морско кафяво.“

Учителят по история 
Емил Джасим по повод 

замърсяването на морето

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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ТЕОДОРА БЪРЗАКОВА
„Свободна Европа“

В
ъпреки дъжда и гръмотевици-
те около 50 души се събират 
пред сградата на Регионална-
та дирекция за национален 
строителен контрол (РДНСК) 

в Бургас и сформират „подпорна стена". 
Деца и възрастни, въоръжени със само-
делни плакати, протестират срещу за-
строяването на Черноморието.

Случаят е от миналата седмица. По-
добни протести не са нещо ново, а по-
водът за последния се намира на 30 км 
на юг в края на дългата пясъчна ивица, 
наречена Шофьорския плаж. Ако човек 
гледа надясно към блатото Алепу, може 
и да не види от пътя четириетажната бе-
тонено-стоманена конструкция, която 
порасна на плажа на около 10 метра от 
водата, разказва за скандала „Свободна 
Европа“.

В долния край на конструкцията в 
почвата сякаш е вградена стена. Гър-
бът на постройката е врязан в земята 
на няколко крачки от пътя. Там, където 
казват, че е имало свлачище, сега има 
брегоукрепително съоръжение с три 
завършени етажа и четвърти все още 
без покрив. Виждат се пространства с 5 
стени (няма я предната), които във все-
ки друг случай биха могли да бъдат на-
речени стаи. Има и стълбища, асансьор-
на шахта и коридори.

Този сюжет влезе в новините през 
2017 г., когато институциите констатира-
ха свлачище и предписаха противосвла-
чищни „укрепителни мероприятия". В 
началото на летния сезон през 2020 г. 
бяха разпространени първите снимки 
на построеното. И започнаха спорове-
те - това подпорна стена ли е или хотел. 
Един от популярните вицове по темата 
гласи: „Подпорна стена търси камери-
ерки“.

Синя ограда разделя строежа от пла-
жа, където двайсетина чадъра с по два 
шезлонга очакват плажуващите от ком-
плекса „Свети Тома“, който е горе на ска-
лите – на нивото на последния етаж от 
конструкцията.

Строителната площадка е единстве-
ното бетонено нещо на плажа. Ако чо-
век й обърне гръб и погледне към Созо-

пол, вижда отдясно наляво само 3 неща 
– море, пясък и дюни.

„Бетонираме нашето 
Черноморие“

„Ако ме питате в качеството ми на 
гражданин и на обикновен човек как-
во мисля за това нещо - това ли беше 
най-удачното място да се построи този 
мастодонт? Не знам. Ние в течение на 
десетки години бетонираме нашето 

Черноморие. Бетонираме го и това спо-
ред мен е една от причините качестве-
ните туристи да не предпочитат вече 
България“, казва кметът на Созопол Ти-
хомир Янакиев, на чиято територия е 
описаният строеж… Той не иска да ко-
ментира скандалния строеж, защото в 
момента тече разследване на Върховна-
та административна прокуратура (ВАП) 
и той предпочита да изчака тяхното ста-
новище.

Янакиев спечели местните избори 
през ноември 2019 г. като кандидат на 
БСП срещу дългогодишния кмет от ГЕРБ 
Панайот Рейзи (2007-2019). Той е бил об-
щински съветник в Созопол 3 мандата, 
през два от които в опозиция.

„Все по-малкото останали девстве-
ни места с автентична природа, ес-
тествените места с птици, с диви пла-
жове – тази липса отблъсква хората 
според мен. Особено по-заможните ту-
ристи, които предпочитат други екзо-
тични дестинации, пък и не само екзо-
тични“.

Летният туризъм е основният поми-
нък на морската община. Когато Янаки-
ев поема управлението в края на 2019 г., 
общинските дългове са на стойност 25 
млн. лева.

Как земята на Алепу 
стана частна

Историята със строежа на Шофьор-
ския плаж край блатото Алепу започ-
ва през 2005 г., когато община Созопол 
апортира в капитала на „Алепу вилидж“ 
29 декара „изоставени ниви“ за 1.22 млн. 
лв. (40 лв. на квадрат) и получава 34% 
дял, припомня „Капитал". По това време 
кмет е Веска Караманова от БСП, а бъде-
щите кметове Панайот Рейзи и Тихомир 
Янакиев са в общинския съвет.

„Тогава се взе решение да се сформи-
ра това дружество за Алепу, което беше 
една форма на публично-частно парт-
ньорство“, казва Янакиев, който не крие, 
че през 2005 г. е гласувал за основава-
нето на „Алепу вилидж“ – дружеството 
собственик на земята в момента.

„Публично-частните партньорства 
са начинът за развитие на някакъв вид 
бизнес, от който общината да си вади 
приходи“, смята Янакиев, който е бивш 
банкер.

През 2008 г. кмет вече е Панайот Рей-
зи. По негово предложение общински-
ят дял от „Алепу вилидж“ е продаден на 
офшорната фирма „Новастар холдинг". 
Този мандат Янакиев не е в общинския 
съвет и не знае защо и как се е взело 
това решение.

Бившият общински съветник от ГЕРБ 
Константин Гребенаров, който е гласу-
вал против продажбата тогава, каза в 
ефира на bTV, че на общинските съвет-
ници са били предлагани подкупи от по 
5000 евро, за да подкрепят решението. 
По-късно той отказа да коментира тема-
та. Рейзи също отказва.

Настоящият кмет на Созопол не по-
жела да коментира как е работила пре-
дишната общинска структура и обвине-
нията в корупция.

„Колегата от миналия мандат аз не 
искам да го обвинявам за Алепу“, каз-
ва Янакиев и обръща внимание, че зна-
чителна част от решенията, свързани с 
този строеж, не зависят от общината.

„Обектът е от категория, която не се 

контролира от общината, а се контроли-
ра от Дирекцията за национален строи-
телен контрол (ДНСК). Добре е една го-
ляма част от въпросите да се зададат 
към тях“, пояснява Янакиев.

От ДНСК обаче също отказват да ко-
ментират преди приключване на про-
верката на Върховната административ-
на прокуратура. Тя започна, след като 
случаят стана известен в медиите и пре-
миерът Бойко Борисов нареди да се 
разследва.

„РДНСК е институцията, която е пряко 
отговорна конкретно за строежа на така 
наречената подпорна стена на плажа в 
близост до Алепу“, смята и Кремена Ва-
тева, организаторка на протеста „Море 
без бетон“, провел се преди седмица в 
Бургас.

„Случаите не са нови. От много годи-
ни алчни апетити застрояват Черномо-
рието ни и всички сме несъгласни“, до-
пълва тя.

Как се стига до строежа
След като между 2005 и 2008 г. земя-

та, където днес има масивен строеж, се 
превръща от общинска в частна, идва 
вторият ключов период при развитие-
то на случая с Алепу. Това са годините 
2017 и 2018-а, когато редица институ-
ции констатират наличието на свлачи-
ще и дават разрешение за укрепване, а 
впоследствие и за строеж на 2 курортни 
комплекса.

„През 2017 г. екоинспекцията във Ва-
рна (държавното „Геозащита – Варна“ – 
б.р.) дава становище, че първо трябва 
да се направи брегоукрепителна стена 
и след 1 или 2 години, като се види дали 
тази брегоукрепителна стена е спряла 
свлачището, да се прецени дали може 
да се издаде разрешение за строеж зад 
тази стена върху частните имоти, които 
са зад нея“, обяснява Любомир Авджий-
ски, юрист и изпълнителен директор на 
Центъра за мониторинг на правосъдие-
то. Той работи по разследването на ка-
зуса на Алепу заедно с групите от еко-
активисти „Бетономорие“ и „Да запазим 

Корал“, които първи привлякоха вни-
мание към стоманено-бетонния строеж 
още през 2019 г.

Заключението на държавното друже-
ство „Геозащита – Варна“ от януари 2017 
г. е, че има активно свлачище и се на-
лагат „противосвлачищни и противоаб-
разионни укрепителни мероприятия“, 
пише „Капитал". След това е издадено и 
писмо разрешение от тогавашния ре-
гионален министър Лиляна Павлова за 
„извършване на геозащитни мерки и 
дейности“.

Така се стига до Решение на Регионал-
ната инспекция по околна среда Бургас 
(РИОСВ – Бургас), която в края на съща-
та година одобрява инвестиционен про-
ект на „Алепу вилидж". В него се посочва 
изрично, че първо се прави укрепване-
то, и то чрез „сондажно-изливни пилони 
в имота“, които ще изпълняват ролята 
на постоянно подпорно съоръжение. А 
подпорната стена следва да се изпълни 
изцяло в частния имот - зад плажа и об-
щинския път.

През септември 2018 г. и община Со-
зопол разрешава строителството на 
Шофьорския плаж на два етапа – първи-
ят е изграждането на брегоукрепител-
ното съоръжение, а вторият е строежът 
на ваканционно селище.

С даването на право за строеж се ус-
тановяват и 25 апартамента в парцела, 
където е укрепителното съоръжение, 
съобщава bTV през 2018 г., позовавай-
ки се на документ от Имотния регистър. 
Има очевидни разлики в плановете за 
брегоукрепване, внесени в РИОСВ-Бур-
гас и в община Созопол, пише „Капитал“.

„Това, което са направили след раз-
решението на РИОСВ-Бургас и станови-
щето на екоинспекцията, е - в общината 
се подава заявление за разрешение за 

строеж. Някъде там между двете стъпки 
тотално е променен и начинът, по кой-
то ще бъде извършено брегоукрепване-
то, и в самото брегоукрепване са пред-
видени тези хотелски части и хотелски 
комплекс“, пояснява юристът Любомир 
Авджийски в интервю за „Свободна Ев-
ропа“.

Още малко предистория
През 2015 г. „Биволъ“ публикува раз-

следване как теренът преминава от об-
щински в частни ръце. През 2019 и 2020 
г. кадри от разрастващия се строеж на 
няколко пъти предизвикаха обществе-
но възмущение.

Различни проверки констатираха на-
рушения, заради които строителството 
беше спирано неколкократно. Все пак 
изпълнението на проекта продължава.

„Алепу вилидж“ и „Главболгарстрой“ 
предстои да покажат какво ще предста-
влява ваканционното селище. Те казаха, 
че ще направят това след приключване 
на проверката на ВАП...

Двете фирми изразиха и своята готов-
ност да съдействат по разследванията. 
В интервю по bTV Ангел Захариев, упра-
вител на архитектурното бюро „А&А Ар-

хитекти“, изготвило проекта за строежа 
на Алепу (който е и съпруг на вицепре-
миера Екатерина Захариева), казва, че 
са неверни твърденията, че построено-
то до момента е нещо различно от про-
тивосвлачищно съоръжение.

Според Захариев клетките, които при-
личат на хотелски стаи, ще останат праз-
ни и тяхната единствена цел е да замес-
тят земната маса, която е изрината, за да 
се спре свлачището. Същото казва и на-
чалникът на регионалната дирекция на 
ДНСК инж. Милен Ненчев, който извър-
ши проверка на място на 3 юни и не от-
кри нарушения.

„Четирите нива, които са изпълнени, 
не са сграда, а са строеж, и само по себе 
си това представлява укрепително съо-
ръжение“, каза тогава Ненчев пред жур-
налисти.

„Обемите, които виждате, не предста-
вляват стаи, а по-скоро така е формира-
но като носеща конструкция с цел по-
дпиране на земните пластове, които са 
зад нея. Част от помещенията, които са 
формирани, биха могли да се ползват 
като някакви обслужващи постройки, 
но те ще бъдат изцяло под земя“, допъл-
ни той.
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Потъването на Созопол -  
една история на 15 години
XСкандалът около строежа на Алепу роди виц: „Подпорна стена търси камериерки“

„В последните години все по-голям 
наплив от български туристи има към 
Гърция. Гърция и Турция са предпочи-
тани дестинации. (…) И като обслужва-
не, и като качество на услугата, и като 
удоволствие, което хората могат да си 
доставят в досега си с природа, с ав-
тентичността на самото място. На ни-
кого не е приятно да се тъпче в огро-

мни бетонни комплекси“, коментира 
кметът на Созопол.

Той бърза да поясни, че не е про-
тив застрояването като цяло, защото 
то чрез „Данък сгради“ и „Такса смет“ 
е основен източник на приходи за об-
щината. Но смята, че има по-добър на-
чин за развитие на града и курортите 
около него.

„Не казвам, че съм против застроява-
нето. Аз съм против това застрояване. 
Като погледна Новия град на Созопол, 
и се сещам за едно заглавие веднага - 
„Потъването на Созопол"*. Правя ня-
каква алюзия с филма, тъй като целият 
град е наблъскан, нафрашкан със сгра-
ди, и прави впечатление, че всеки мо-
мент ще потъне“, казва Янакиев.

Преди началото
Шофьорският плаж край Алепу 

беше една от малкото останали неза-
строени територии по Черномори-
ето. В южния му край се намира ва-
канционният комплекс „Свети Тома“, 
чийто собственик е „Главболгарстрой“.

Някои от обектите попадат в зони от 
„Натура 2000“ и защитена зона „Ком-
плекс Ропотамо“ и „Ропотамо". Според 
екоминистерството и екоинспекцията 

планираните дейности не са в разрез 
с опазването на зоните.

Част от имотите пък попадат в „зона 
А“ според Закона за устройство на 
черноморското крайбрежие. Там 
плътността на застрояване е до 20%, 
минималната озеленена площ е най-
малко 70%, а височината на строежи-
те - до 7.5 м.

Хотелът, укрепващ свлачището на плажа Алепу, е само на метри от 
комплекса „Св. Тома“, собственост на същия инвеститор - „Главболгарстрой". 

Снимкa: „Свободна Европа“

Снимкa: „Дрон Бургас“
Снимкa: „Дрон Бургас“

Снимкa: БТА

„Огромни бетонни комплекси“
Според проекта ваканционното селище трябва да е разположено терасовидно пред бетонната конструкция, 
която се вижда в момента.
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лева на година за всеки, който 
осинови бездомно куче, пред-

ложи кметът на Каварна Еле-
на Балтаджиева. Нестандартни-

ят подход на управата е отговор на 
притесненията на хората в града от 

безстопанствените кучета. От община-
та обещават да маркират животните и да 

ги кастрират, за да може осиновителите да 
бъдат освободени от данък.

 в цифри

осинови бездомно куче, пред
ложи кметът на Каварна Еле

на Балтаджиева. 
ят подход на управата е отговор на 

притесненията на хората в града от 
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ги кастрират, за да може осиновителите да 

бъдат освободени от данък.
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1500 
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взе за дома си в Лос Анджелис Илон Мъск. Предпри-
емачът продаде жилището си, след като имотът прес-
тоя на пазара един месец. През май милиардерът се 
зарече да разпродаде почти цялото си имущество, на 
първо място недвижимото. В интервю за в. „Уолстрийт 
джърнъл“ той обясни, че иска по този начин да си оп-
рости живота.

кристални чаши, порцеланови сервизи, покривки, хавлии и спално бельо от ле-
гендарния хотел „Риц“ в Париж ще бъдат разпродадени на търг в аукционна 
къща „Аркюриал". Преди две години на търг бяха разпродадени мебелите от хотела, 
в който са отсядали Ърнест Хемингуей и Одри Хепбърн.

тежи череша, която итали-
анци откриха в овощната 
си градина. Гигантският 
плод неофициално по-
добрява рекорда на 
Гинес в тази кате-
гория. Себастиано 
Дзанони и сестра 
му Селене работе-
ли в овощната си 
градина, когато ви-
дели огромната че-
реша. Двамата искат 
да получат официално 
признание от Гинес.

https://www.brookhavenmarket.com/


24 - 30 юни 2020 г. 35

https://www.facebook.com/nick.krustev
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

Ч
увствителната кожа е нещо, 
с което винаги трябва да се 
съобразяваме. Независимо 
дали искаме или не, тя изис-
ква от нас специална грижа 

и повече внимание. Не всички козме-
тични продукти са подходящи за чувст-
вителната кожа, а специалният подход е 
нужен дори в ежедневната грижа. Вижте 
7 съвета какво да правите и какво не, 
ако имате чувствителна кожа.

Не се къпете с гореща вода
Къпането с гореща вода не е препо-

ръчително, независимо от типа кожа. 
За чувствителната кожа обаче е задъл-
жително да се избягва, съветва rozali. 
Горещата вода отмива себума и оставя 
повърхността по-малко защитена. Къ-
пането с гореща вода може да причини 
сърбеж и дори усещане за дискомфорт 
до няколко часа след къпане. Ако има-
те чувствителна кожа, си взимайте душ с 
хладка вода. Избирайте душ-гел без аро-
мати.

Използвайте 
мицеларна вода

Не всеки почистващ продукт е под-
ходящ за чувствителна кожа. В същото 
време тя изисква добро и цялостно пре-
махване на себума, грима и нечистоти-
ите, за да не се стигне до запушване на 
пори и възпаление. Най-добрият и ща-
дящ почистващ продукт за чувствителна 
кожа е мицеларната вода. Марката няма 
голямо значение. Важно е да избягвате 
пенливата почистваща козметика.

Четeте етикета
Ако сте с чувствителна кожа, винаги 

трябва да четете етикетите. Американ-
ската академия по дерматология дава 
любопитен съвет: В продукта трябва да 

има не повече от 10 съставки. Колкото 
повече съставки, толкова по-голяма е 
вероятносттта някоя от тях да предиз-

вика раздразнение.

Хидратирайте, 
без да пропускате

Хидратирането е ключово за всеки 
тип кожа. За чувствителната - още пове-
че. Добре подхранената кожа е по-здра-
ва и успява по-ефективно да се защити 
от дразнителите от околната среда. Пре-
поръчително е чувствителната кожа да 
се хидратира сутрин и вечер.

Винаги тествайте 
козметиката

Ако имате чувствителна кожа, то със 
сигурност сте „препатили“ от куп коз-
метични продукти. Това са много пари, 
хвърлени на вятъра, защото тази коз-
метика е неизползваема за вас. Винаги 
преди да използвате продукт върху ця-
лото лице или тяло, направете тест. По-
ставете малко от козметиката на китката 
или зад ухото и почакайте 20-ина мину-
ти. Ако не се появи сърбеж или зачервя-
ване, то тази козметика почти сигурно 
ще е подходяща за вас.

По-малко е по-добре
Използвайте малко на брой козме-

тични продукти. Давайте възможност 
на кожата да „почива“ от време на вре-
ме. Уикендите у дома са идеални, за да 
забравите за кратко за разкрасяването.

При лоша реакция - идва 
време за почивка

Ако кожата ви реагира на определе-
на козметика със зачервяване/сърбеж, 
трябва да отстъпите крачка назад. Пър-
во, веднага спрете да използвате проду-
кта. Второ, дайте възможност на кожата 
да се излекува. Оставете я да „подиша“ 
за ден-два, като използвате само хидра-
тиращ крем.

Тя изисква специални грижи. Ето някои от тях

Чувствителната кожа:  
7 съвета какво да правим

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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В
ече се наслаждаваме на пре-
красното лятно слънце. А ко-
гато кажем лято, веднага се 
сещаме за морето, плажа и за 
леките дрехи. Това ни навеж-

да на мисълта, че трябва да проверим 
гардероба си и да видим дали старите 
ни летни рокли и бански костюми все 
още ни стават и най-важното – дали са 
актуални за лято 2020.

Със сигурност плановете ни за лято-
то са претърпели сериозни промени. 
Пандемията от коронавирус се наме-
си в живота ни и дълго време ще усе-
щаме последиците от нея. Възможно е 
тази година някои от нас да пропуснат 
морето, но едно нещо все още си е съ-
щото. Горещините дойдоха, температу-
рите ще стават все повече непоносимо 
високи, а гардеробът ни ще бъде пълен 
с по-леки дрехи.

Дамските рокли са основният ак-
цент във всяка дизайнерска колекция 
и няма как да е иначе. Те са женствени, 
вдъхновяващи и

превръщат всяка дама 
в истинска принцеса

по очарователен начин. Женският об-
раз през 2020 г. е олицетворение на 
красивия и изискан стил, елегантност-
та и свежестта, но с максимално ес-
тествено излъчване. Това важи с пълна 
сила и за модните тенденции при дам-
ските рокли.

Въпреки че купуването на къси пан-
талонки и тениски никога не е лоша 
идея, много от дамите залагат на лет-
ните рокли, които им придават еле-
гантност и в същото време осигуря-
ват нужната свобода. Те са подходящи 
за всякакъв повод – фирмено парти, 
излизане с приятели или романтична 
среща. Комбинират се със сандали и 
маратонки.

Определено хит на сезона ще си ос-

тане белият цвят, изобилието от който 
не може да не се забележи. Рокли, блу-
зи, туники, дънки, обувки, чанти, ан-
самбли в бяло, аксесоари, искрящи от 
свежест, чистота и прохлада, са така не-
обходими в жаркото време.

През лятото минироклите в стила за 
бебешките кукли ще завладеят улици-
те. Очаквайте да ги видите в пастел-

ни летни нюанси и с вариации в обема 
най-вече на ръкавите.

Неоновите цветове също имат силно 
присъствие това лято. Това е моментът 
да носите

най-ярките и набиващи се 
на очи цветове

които лесно могат да отразят положи-

телното ви настроение и ясната про-
мяна на времето - лято, изпълнено със 
слънце. Не се страхувайте да изпъкнете 
и да очаровате не само околните, но и 
самите себе си.

Тенденцията с буфан ръкавите опре-
делено отново завладя модния свят за 
лято 2020. Този вдъхновен от 80-те го-
дини силует е от миналата година, но 
дизайнерите продължават да залагат 
на него в новите си колекции.

Ако стилът ви се окаже по-скромен и 
не сте съвсем готови за крещящи моде-
ли или за гигантските ръкави, все още 
има решение на вас.

Може да заложите на дантела или па-
мучен плат, но заменете типичния си 
неутрален избор с жълто, розово или 
зелено, за да изпъкнете сред тълпата.

Интересна е комбинацията от секса-
пил, скромност и удобство при летните 
рокли през това лято. На пръв поглед 
изглеждат съвсем обикновени и с из-
чистени линии, но всъщност са изклю-
чително елегантни и много шик.

В допълнение към тях вървят и раз-
лични аксесоари, включително и

шалове, шапки, очила, 
чанти

с ярки, наситени цветове, характерни 
за плажната мода 2020.

Да не забравяме модните плажни 
шапки за лято 2020. Чудесно допълне-
ние не само за слънчевите бани, но и 
ако мислите да се занимавате със спорт 
или да потичате по морския бряг. 

Широкополите шапки ще пазят ли-
цето и раменете от силните лъчи, пък 
и придават по-загадъчен и романтичен 
вид. А бейзболките ще прибавят сво-
еобразна кокетност към образа. Не-
зависимо какъв вариант ще избере-
те, независимо от цвета – яркочервен, 
тъмносин, бежов или преливащо мор-
ски, не забравяйте преди всичко собст-
вения си стил.

Роклите на лято 2020: 
Шарени, ярки и слънчеви

Белият цвят ще си остане вечен хит за летните горещини
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В 
пика на пандемията от коро-
навирус американският мили-
ардер и филантроп Бил Гейтс 
се оказа в центъра на общест-
веното внимание. Той, съпру-

гата му Мелинда и съвместната им фон-
дация бяха превърнати в главни герои 
в какви ли не конспиративни теории: от 
вграждането на чипове чрез ваксини до 
организирано намаляване на населени-
ето по света.

Бил и Мелинда Гейтс са инвестира-
ли вече близо 50 милиарда долара лич-
ни средства във фондацията си, която 
създават в Сиатъл преди 20 години. Тя 
подкрепя проекти, активни в 130 стра-
ни по света, свързани с образованието, 
превенцията на заболявания като поли-
омиелит, малария и СПИН, както и с про-
изводството на климатично устойчиви 
зеленчуци и плодове.

Обвиненията, отправяни към семей-
ство Гейтс от началото на кризата от 
коронавирус, са „дълбоко объркващи“, 
коментира Мелинда Гейтс. Пред герман-
ския „Зюддойче Цайтунг“ тя каза неот-
давна следното: „Ковид-19 е достатъчно 

смъртоносна болест, няма нужда да вло-
шаваме ситуацията посредством раз-
пространяването на фалшиви новини“.

Действително, конспиративните те-
ории във връзка с коронавируса мо-
гат да бъдат оборени, пише „Зюддойче 
Цайтунг“, цитиран от „Дойче веле“. На-
пример твърдението, че Бил Гейтс сам е 
разработил вируса. За това просто няма 
нито едно, дори и малко, доказателство. 
Нелепо звучи и твърдението, че Гейтс 
искал да внедри микрочипове в хората, 
за да можел да ги контролира напълно.

В какво обвиняват 
фондацията на Гейтс

И докато конспирациите, появили се 
около избухването на пандемията, из-
глеждат съвсем абсурдно, към фондаци-
ята на семейство Гейтс от години биват 
отправяни критики, които звучат сери-
озно, посочва изданието.

Лондонският професор и експерт по 
публично здраве Дейвид Маккой обви-
нява фондацията на семейство Гейтс, че 
е твърде влиятелна, прекалено фокуси-
рана върху бързите резултати, както и 
че образно казано, се опитва да прива-
тизира спасяването на света. Фондаци-
ята е вторият най-голям дарител на Све-
товната здравна организация след САЩ 
(бел.ред. които впрочем обявиха, че ще 
спрат финансирането на СЗО). Мнози-
на казват, че Бил Гейтс я използва, за да 
увеличи собственото си богатство. Спо-
ред Дейвид Маккой, семейство Гейтс не 
се стараят по никакъв начин да проме-
нят световната икономическа система, 
която създава неравенството, отговор-
но за социалните и образователни про-
блеми, които са предмет на дейността 
им.

Сред основните критики срещу Бил 
и Мелинда Гейтс е и тази: че структура-
та, по която се инвестират средствата 
от тяхната фондация, прилича по-скоро 
на фирма, ориентирана към най-бър-

зи и ефективни резултати. Така напри-
мер даренията на фондацията не оти-
ват само при бедни деца от Африка, но 
и при големи фармацевтични концер-
ни като Merck и P�zer, които използват 
средствата за научни проекти, свърза-
ни с ваксини и лекарства. Чест аргумент 
на критиците е, че самите Бил и Ме-
линда Гейтс притежават акциите в тези 
компании и биха спечелили от разра-
ботването на ново успешно лекарство. 
Това би могло да се разглежда като кон-
фликт на интереси. Тръстът, който оси-
гурява средствата на фондацията „Бил и 
Мелинда Гейтс“, пък инвестира в компа-
нии, които далеч нямат славата на при-
ятели на здравето. Сред тях са „Кока-ко-
ла“ и „Бритиш петролиъм". Официалната 
позиция на фондацията е, че тя работи 
напълно отделено от тръста, който опе-
рира с финансите.

Аграрната политика 
на фондацията

също става обект на критика. Причината 
е работата им с големи земеделски кон-
церни, които печелят от съвместната 
дейност. „Обединението за зелена рево-
люция в Африка на Гейтс“ се застъпва за 
по-удобни за индустрията закони. Спо-
ред неправителствената мрежа „Инко-
та“ това вреди на свободната търговия 
сред селските стопани и малките произ-
водители.

Все пак Бил и Мелинда Гейтс могат 
да разполагат и харчат парите си, как-
то намерят за добре, казва Кристине 
Хакенеш от Германския институт за по-
литиката на развитие пред „Зюддой-
че Цайтунг". Тя все пак посочва и някои 
проблеми: фондацията се концентрира 
върху човешкото развитие, когато ста-
ва дума за здравеопазване и образова-
ние. Други световни предизвикателства 
като климатичните промени, сигурнос-
тта и миграцията обаче са почти извън 
фокуса им.

Освен конспиративните теории, които могат да бъдат оборени, към тях има и много критики

Мелинда и Бил Гейтс – между 
конспирациите и критиките

Мелинда и Бил Гейтс 
Снимкa: Flickr

https://www.russianschool.com/
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Applе вeчe рaзпoлaгa c функ-
циoнaлeн прoтoтип нa 
cгъвaeм тeлeфoн, твърди из-

вecтният инфoрмaтoр Джoн Прocър. 
Aпaрaтът oбaчe нямa дa приличa 
нa Gаlаxy Fоld или Huаwеi Mаtе X. 
Вмecтo eдин гъвкaв диcплeй, cмaрт-
фoнът имa двa eкрaнa, cъeдинeни c 
шaрнирнa връзкa, пише fakti.bg

В oтвoрeнo cъcтoяниe двaтa 
eкрaнa в cмaртфoнa изглeждaт кaтo 
eдин цял. Изглeждa в Купeртинo ca 
нaмeрили нaчин дa нaмaлят дo ми-
нимум грaницaтa мeжду тях или дa 
ги cъeдинят cъвceм плътнo.

Applе подготвя 
сгъваем телефон

Х
отел на колела с всички екс-
три е на път да промени 
представите ни за най-хуба-
вата ваканция. Той се казва 
Autonomous Travel Suite и на 

теория е самоуправляваща се кола. От 
компанията производител Aprilli обаче 
го наричат хотел на колела и се смята, 
че не просто ще улесни транспорта, но и 
ще разтърси хотелската индустрия.

Ако досега AirBnb беше заплаха за на-
истина огромния хотелски, курортен и 
корпоративен апартмънт хаус свят, то 
самоуправляващите се автомобили като 
Autonomous Travel Suite са следващият 
бум, пише Pro�t.

От дълго време хотелите се оценяват 
въз основа на две неща - услугите им и 
тяхното местоположение. Сега обаче хо-
телската стая се превръща в

движещо се пространство
което прави всичко достъпно. Като ком-
бинирате пътуването и гостоприемство-
то в едно цяло, няма нужда да отседнете 
в хотел и след това да пътувате до рабо-
та. Престоят и пътуването вече са едно 
и също нещо... като модерна каравана.

Автономният пакет за пътуване се 
предлага с легло, работна зона, кът за 
отдих и дори удобства в банята, всич-

ки поместени в подвижна кабина, коя-
то можете да програмирате чрез таблет. 
Хотелът идва с постоянно променяща се 
гледка, благодарение на стъклената си 
обвивка (която може да се превърне в 
непрозрачна, за да ви даде пълна пове-
рителност).

Aprilli прави крачка напред, като съз-
дава и автономната хотелска верига – 

зарядна станция, която предлага удоб-
ствата, които се очакват от всеки хотел.

Самоуправляващите се автомобили 
акостират автоматично в обозначените 
им пространства, отварят се към лична 
стая и докато трае времето за зарежда-
не, човек може да се наслаждава на ба-
сейни, спа и ресторанти, допълващи ця-
лостното изживяване в хотела.

На хоризонта: Хотел на 
колела с всички екстри

Екстри, които се програмират през таблет, 
и зарядна станция с всички удобства

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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В 
наши дни много хора стра-
дат от алергия. При тях е на-
лице свръхреакция от страна 
на имунната система спря-
мо намиращи се във въздуха 

или храната частици. Това може да до-
веде до появата на симптоми от страна 
на носа, белите дробове, кожата и хра-
носмилателната система.

Една от най-често срещаните реакции 
е уртикарията или копривна треска. Тя 
е състояние, което засяга около 20% от 
хората в даден момент от живота им. Ур-
тикарията може да бъде предизвикана 
от редица фактори или субстанции и 
обикновено започва с появата на сър-
бящ участък от кожата, който се пре-
връща в подути, зачервени над кожата 
лезии. Разчесване, алкохол, претовар-
ване и стрес може да предизвикат сър-
беж.

Причините за възникването на забо-
ляването могат да бъдат най-различни 
- непоносимост на организма към ня-
кои хранителни продукти, лекарства, 
домашни любимци, контакт с някои хи-
мични вещества, климатичните усло-
вия, а също така и емоционалните със-
тояния като стрес, нервност и т.н.

От храните най-често срещаните 
дразнители са яйцата, соята, шоколадът, 
морските продукти, цитрусовите пло-
дове, ягодите.

От факторите от околната среда това 
са козината на

домашните любимци, 
полените, тревите,

стайните растения, химикалите, домаш-
ният прах. Не трябва да пропускаме и 
ухапванията от насекоми.

Изследванията показват, че емоцио-
налната нестабилност и стресът също 
могат да провокират уртикарията. Тук 
се има предвид продължителният, хро-
ничен стрес, който потиска имунната 
система и влияе на хормоналния статус, 
което от своя страна прави организма 
уязвим на заболяване.

В повечето случаи лекарите лекуват 
уртикарията с антихистаминни препа-
рати. Тези лекарства не позволяват на 
хистамина да действа активно, но всъщ-
ност основното им действие е да потис-
кат алергичната реакция. Затова не мо-
жем да кажем, че лекуват заболяването.

Освен лекарските рецепти, има и 
много народни. Едни от тях са на Баба 
Ванга, която е известна не само с пред-
сказанията, които е правила за Бълга-
рия и за света. Тя е имала способността 
да лекува и

всякакви болести само 
с помощта на билки

Звучи странно да лекуваш уртикария 
– позната като копривна треска, с коп-
рива. Но е факт. Сполучлив вариант за 
премахване на сърбеж от уртикария е 
чаят или запарката от коприва: чаена 
лъжичка от билката в сухо състояние 
се залива с 250 мл вряла вода, изчакват 
се 10-15 мин. и се прецежда. Пие се на 

глътки 2-3 пъти на ден.
Има и друга рецепта – с ябълков оцет. 

Но имайте предвид - не говорим за ма-
совата стока в бакалията. Става дума за 
органичен – суров, нефилтриран ябъл-
ков оцет, без химически обработки. Той 
има силни антисептични свойства, про-
тивовъзпалителни и антихистаминови 
действия, които помагат за намалява-
не на сърбежа и възпалението. Оцетът 
съдържа дрожди и полезни бактерии, 
действащи като пробиотици и помага-
щи уртикарията да бъде потисната.

За лечение може да се използва по 
няколко начина.

1-2 чаши ябълков оцет се добавят в 
хладка вана, където можем да полежим 
веднъж дневно за по 15-20 мин.

Също така можем да смесим студе-
на вода и оцет в пропорция 1:1 и да из-
плакваме мястото с обрив по няколко 
пъти дневно.

Друг начин е като в чаша студена 
вода добавяме чаена лъжичка ябълков 
оцет и малко мед. Две чаши от разтво-
ра дневно ще балансират имунната сис-
тема и ще помогнат на организма да се 
справи с проблема. Използването на

ябълков оцет 
при уртикария

действа и противомикробно, спестява 
опасността от вторична бактериална 

инфекция след разчесване на сърбяща-
та кожа.

Можем да си направим и паста от 
ябълков оцет и царевично нишесте. 
Смесете 3 с.л. царевично нишесте с 3 с.л. 
оцет. Ако сместа стане прекалено гъста, 
добавете още малко оцет до средна гъс-
тота. Прилагайте върху обривите по 2 
пъти на ден и оставяйте да действа око-
ло 20 мин. преди да изплакнете.

Засегнатите от уртикарията зони мо-
гат успешно да се почистват с разтвор 
от джинджифил и кафява захар. Сваре-
те ¼ чаша кафява захар, 1 с.л. настърган 
джинджифил и ¾ чаша ябълков оцет. 
Оставете на котлона 3 мин., след като 
заври. Прецедете сместа и с памучен 
тампон нанасяйте по 3-4 пъти на ден 
върху засегнатото място, като оставяте 
да изсъхне напълно.

За пречистване и стабилизиране на 
имунната система всеки ден се изяждат 
по две средно големи глави печен кро-
мид лук – преди хранене на обяд и на 
вечеря. Кромидът се хапва безсолен и 
без хляб.

Благотворно при уртикария е дейст-
вието на лучения сок. Както е извест-
но, лукът има антимикробно и антиа-
лергично действие. Прясно изцеденият 
лучен сок, нанесен върху болезнените 
обриви, облекчава и съдейства за по-
бързото им лечение.

Ето няколко рецепти за една от най-разпространените - уртикарията

Алергиите – резултат и от 
негативни емоции и стрес

Тя отдавна се използва не само за 
кулинарни цели, а е в състояние дос-
та да облекчи неприятните усещания 
при уртикария. Содата неутрализира 
възпалението и успокоява сърбежа 
по един прост начин:

Смесваме една част сода с три час-
ти вода и с помощта на мек тампон 
нанасяме разтвор върху възпалена-

та кожа. След 2-3 мин. изплакваме с 
хладка вода. Другият вариант, ако е 
засегната по-голяма площ от кожата, 
е да си направим содена вана – пъл-
ним ваната с хладка вода, изсипване 
половин чаша сода и разбъркваме ху-
баво, след което се топваме за 10 мин. 
Прави се веднъж на ден, следва хла-
ден душ.

Хлебна сода успокоява сърбежа

При случаи на уртикария, причи-
нена от стрес, е добре да се пие чай 
от мента или букет – мента с маточи-
на, бял равнец, босилек, лавандула, 
валериана. Запарка от мента – супе-
на лъжица суха мента за чаша вряла 
вода, може да се използва за компре-
си на мястото с уртикария. Компресът 
се държи десетина минути и се прави 
1-2 пъти на ден.

Пийте ментов чай
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В
сяка година на 24 юни в Бълга-
рия се чества Еньовден – един 
от най-мистичните и изпълне-
ни с магия ритуали в кален-
дара на българина. Еньовден, 

известен също като Яневден, Иванден 
или Ивъндън в различните територии, 
населени с българи, съвпада с две други 
значими събития – източноправослав-
ният църковен празник в чест на рожде-
нието на св. Йоан Кръстител и лятното 
слънцестоене. Именно поради това оби-
чаите на Еньовден са толкова различни 
и преплитат в себе си както езически, 
така и християнски ритуали, но всички 
те целят да донесат здраве и благоден-
ствие през идната година.

За модерния човек 24 юни е ден, кой-
то с нищо не се различава от останали-
те. Вярва се обаче, че Еньовден е ден, 
носещ късмет и изцеление. Хората, ве-
рни на традициите, бързат да съберат 
билки още преди изгрев слънце. По ста-
ра народна традиция на Еньовден се бе-
рат 77 билки и половина за всички бо-
лести и една без име. Според народните 
вярвания болестите по човека са 77 и 
половина. За 77 болести има цяр, само 
за половината болест няма. Всъщност 
и за нея има половин билка, която само 
определени билкари могат да намерят

в потайната доба 
на еньовската нощ

Според народните предания, леко-
витите билки се родили в битка между 
доброто и злото. Легенда разказва, че 
когато Господ направил човека от кал, 
решил да си почине, бил много уморен 
и задрямал. Дошъл дяволът и намушкал 
божието творение, а за да го излеку-
ва, Господ сложил билки в раните, бла-
гословил ги и те излекували човека. И 
така, откакто свят светува, дяволът раз-
болява човека, а Господ го лекува, а каз-
ват, че лековитите билки вършат чудеса.

Според легендите на Еньовден тре-
вите и билките притежават най-много 
лечебни свойства и сили. Билкарите, 
баячките и магьосниците излизат рано 
сутрин, преди изгрев, и берат 77 билки 
и половина, които ще се използват цяла 
зима за лечението на всички болести и 
на болестта без име. Правят се еньов-
ски китки - най-важната част от които е 
еньовчето,

които се връзват 
с червен конец

Те се използват за лек до следващия 
Еньовден. Вярва се, че с тези билки се 
лекуват безплодни жени, пази се къща-
та от зли духове, правят се различни ма-

гии за омраза или любов.
На Еньовден слънцето за последно 

„лудува“, а след това започва да умира 
и оттук насетне „св. Еньо започва да си 
кърпи кожуха и се стяга за зима". Преди 
да поеме пътя си обаче, слънцето спира 
да си почине и да се прости със света, 
който няма да види цяла година.

На Еньовден и всички небесни свети-
ла „полудяват“. В полунощ срещу праз-
ника небето се отваря - стават чудеса, 
но и черни магии. Сънищата са проро-
чески. Там, където има заровено имане, 
от мястото излиза син пламък. Звездите 
слизат на земята и се къпят в застинали-
те вълни на морето.

Всички тези природни явления въз-
действат на цветята и тревите, придават 
им целебна сила и омаен аромат, а во-
дата придобива животворяща сила. За-
това на Еньовден рано сутрин се берат 
билки,

с които се лекуват 
всички болести

Чер трън, еньовче, вратига и комуни-
ка, иглика и маточина, мента и копри-
ва, маслодайна роза се използват за лек 
през цялата година.

Еньовден обаче има и тъмна страна. 
Според легендата в потайна доба, по 
първи петли, вещици и магьосници се 

събличат голи и яхат метлите. Те първи 
обират лековитата роса. После прели-
тат над ниви и ливади и ограбват пло-
дородието със специални наричания. 
Злите старици се развихрят и затова на 
Еньовден хващат всички видове уроки 
и други заклинания на тъмните сили.

Това е нощта и на повелителките на 
горите - самодивите. Когато се спус-
не тъмата, отиват край езеро или река. 
Плуват, перат дрехите си, след което ги 
оставят да съхнат на лунна светлина. 
После извиват вълшебно вихрено хоро. 
Обожават мелодията на кавала. Затова 
често похищават овчари, за да им сви-
рят.

Магическите създания се влюбват в 
хора. Самодивите - в юнаци, а змейове-
те - в девойки. Само един поглед на еф-
ирните руси създания с дълбоки сини 
очи е достатъчен, за да омае и плени за-
винаги. Тези страсти са пагубни за прос-
тосмъртните. От гибелната обич момъ-
кът може да се предпази с отвара от 
перуника, а момата да се спаси от влю-
бения до уши в нея змей, като се окъпе 
в отвара от пелин.

Еньовден – среща на магия, 
мистика и лечебни билки

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

По стара народна традиция на 24 юни се берат билки за всички болести

Момите оставят китките си през нощта в мълчана вода.

Всички се провират под еньовския венец за здраве.

n 5-6 листа от мента
n 7-8 листа от маточина
n 10 листа от малини/къпини
n 4-5 листа от коприва, сухи
n 10 листа от роза
n 6-7 шипка (плодчета)
n  1/2 ч. л. семена от фенхел (чи-

мен) или копър
n семена от анасон
n 1 л вода
n резенчета лимон

Всички билки се изсипват в тендже-
ра. Заливат се с вряща вода и се оста-
вят само за 5 мин. да покиснат. Напит-
ката се прецежда, изстудява се и се 
гарнира с резенчета лимон.

Това е една класическа рецепта, 
съхранена в Типика на Студийския ма-
настир в Константинопол. Тя е изпъл-

нима през цялата година - от пресни 
или сушени билки, които могат да се 
намерят в билковите аптеки или да 
си отгледаме в домашната градинка. 
Като топла напитка действа благопри-
ятно на храносмилането, срещу болки 
в стомаха, а в летните жеги като студе-
на има общ тонизиращ ефект.

Що се отнася до тези, които нямат 
възможност да посрещнат празни-
ка на село или да спазят традициите, 
за да предпазите дома си от зли сили, 
на Еньовден рано сутринта откъсне-
те стрък босилек и го поставете над 
входната врата, след като сте го по-
ръсили с вода, преди това огряна от 
слънчевата светлина. Така ще предпа-
зите дома си и неговите обитатели от 
негативните енергии, съветват енер-
гийни специалисти.

Тонизираща напитка от билки
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й собственик!

  
- Жоре, защо си такъв тъжен?
- Остави! Качвам се вчера в метрото и 

гледам страхотно гадже! Млада, краката 
й почват от ушите, истинска красавица 
ти казвам! И аз, естествено, й намигнах!

- И тя к'во?
- Стана и ми отстъпи място...

  
- Кой път да поема? - попитах аз.
- Този, който ще те отведе най-далеч! - 

отговори той.
- Абе, не ми пробутвай цитати на Паулу 

Коелю, ами кажи как да изляза на около-
връстното...

  
Двама затворници си говорят:
- Как попадна тук?
- Случайно, синът ми написал за до-

машно съчинение на тема „С какво се за-
нимава баща ми“.

  
- Знаеш ли, че получавам любовни 

писма на четири различни езика?
- Голяма работа! Аз пък изплащам из-

дръжка в шест различни валути!

  
- Слушам ви, на линия сте!
- Ало, може ли да ми пуснете песента 

„Докторе, докторе"?
- Може! А направление имате ли?

  
Краят на света ще настъпи, когато в 

мъжката баня влезе гола жена, а мъжете 
избягат с писъци.

  
Мечтата ми е да участвам в опасен екс-

перимент. Например да се убедя, че мно-
гото пари действително развращават.

  
- Защо ограбихте банката?
- Те започнаха първи!

  
Един човек всяка вечер сядал в кръч-

мата и си поръчвал по три ракии. Една 
вечер сервитьорката го попитала:

- Господине, това някакъв ритуал ли е?
- Не! В казармата бяхме трима големи 

приятели и се заклехме, който седне да 
пие, да пие и за другите двама!

Сервитьорката редовно му носела по 
три ракии. Една вечер пак му носи три 

ракии, но той:
- Едната ракия я върнете!
- Защо? Да не е починал ня-

кой от приятелите ви?
- Не! Аз отказах пиенето...

  
Между непознати в бара:
- Последно питие... Прекаля 

ли с алкохола, на другия ден 
съм като пребит. И вие ли сте 
така?

- Не! Аз съм ерген!

  
- Какво стана!? Каза, че ще си тук в 

шест, а сега е десет и половина!?
- Скъпа, летял съм към теб като кур-

шум!
- Видели са те в бара!
- Получи се лек рикошет....

  
- Добър ден! Голяма ракия, моля!
- Господине, 8 часа е!
- Добро утро! Голяма ракия, моля!

  
Мъж тръгнал на лов. Изчезнал и на 

седмия ден се обадил от някаква кръчма:
- Жено, при мен всичко е наред! При 

вас?
- И при нас. Какво става?
- Един месец месо няма да купуваме, 

да знаеш!
- Браво, елен ли уби?
- Не, изпих заплатата...

  
Жена чака мъжа си да се прибере от 

запой. Той влиза вкъщи, вижда, че е ядо-
сана, и казва:

- Жена, спокойно, чакай да ти кажа 
какво намерих...

- Какво? Бързо казвай!
- Утре, давай сега да лягаме.
На сутринта жената с нетърпение чака 

да се събуди мъжът й. Щом той става, тя 
започва:

- Кажи, де, кажи! Какво намери?
- Еее, да знаеш каква хубава кръчма 

намерих!

  
Алкохолик кандидатства за членство в 

клуб на алкохолиците. Изпитва го коми-
сия и му задава въпрос:

- Колега, кажете едно питие с „Ш“.
- Шише ракия.
- Отлично, колега! Едно питие с „Б"?
- Бутилка водка.
- Страхотно, колега! Едно питие с „К“.

- Каса бира.
- Великолепно, колега, и последен въ-

прос - едно питие с „Е“.
След дълго мислене кандидатът отго-

варя:
- Евентуално още една каса бира...

  
Събудих се сутринта, гледам, в джоба 

ми 100 лева. Радвах се на находката, до-
като не намерих в другия джоб разписка 
от банкомат за изтеглени 400 лева. 

  
Една баба чете некролог и си говори 

на глас.
- Брей, от какво ли е умрял?
Зад нея един пияница се обажда.
- Чети надолу, там си пише - от жената, 

от децата, от семейството...

  
Снощи отидох да празнувам. Напих се 

яко. Сетих се за призива на КАТ. Оставих 
колата на паркинга на ресторанта. При-
брах се с автобус на градския транспорт!

П.С. Горд съм! Досега не бях карал ав-
тобус...

  
Мъж се прибира пиян. Клатушка се и 

подпирайки се, отваря вратата. Жена му 
го посреща:

- Как можа, нали съм ти казала да пиеш 
само колкото ти е сладко?

- Отде толкоз пари, жено?

  
Седят двама и се черпят. Единият взел 

да откровеничи:
- Помниш ли, че теб в стария квартал 

те обраха?
- Помня.
- Аз имах пръст в това. А спомняш ли 

си, че те съдиха за измама?
- Спомням си.
- Пак аз се бях намесил.
Тогава вторият му казва с досада:
- А помниш ли, че ти се роди син преди 

две години?
- Помня.
- Е, тогава аз се намесих...

  
- Четири литра наливна бира, моля.
- А носите ли си съд, в който да ви я на-

лея?
- Със съда разговаряте...

  
Двама пияни в трамвая. През уредба-

та звучат имената на спирките: „Димитър 
Петков“, „Константин Величков"...

Единият пита:
- Пеше, къде ще слизаме?
- Трай, като ни дойде редът, ще ни съ-

общят имената... 

  
Пиян мъж отива в РПУ-то:
- Господин полицай, може ли за малко 

да се видя с оня, дето ни обра къщата за-
вчера?

- Че за какво ви е?
- Ами да знам как е успял да влезе, без 

да събуди жена ми.

  
Въпрос:
- Пътуваш с автомобил и поддържаш 

постоянна скорост. От лявата ти страна 
има 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 колата 
ти, и не можеш да го изпревариш. Зад теб 
лети ниско хеликоптер. Прасето и хели-
коптерът карат със същата скорост като 
теб! Какво ще предприемеш, за да излез-
еш от ситуацията невредим?

Отговор:
- Слизаш веднага от детската върте-

лежка и спираш греяното вино!

  
Гадателка гледа на ръка:
- Ето я линията на живота ти, ето пък 

трамвайната линия, а ето тук се преси-
чат...

  
Извънземните гледаха отгоре, че нещо 

святка в Пловдив, чудеха се какво става... 
После излезе Валя Балканска и те си ка-
заха „А, това го знаем!“

  
Служители се обаждат в министер-

ството да уговорят среща с министъра:
- Положението е трудно, нямаме пари!
- Няма страшно, и така ще ви приема...

  
Той:
- Снощи си легнах с усмивка!
Тя:
- Защото си мислеше за мене ли?
Той:
- Не, дядо ще вари ракия!

  
- Ти какво обичаш повече - виното или 

жените?
- Всичко зависи от годината на произ-

водство...

  
Момиче влиза в агенция за манекен-

ки и казва на служителя, който чете вест-
ник, че иска да постъпи на работа като 
манекенка. Без да вдигне глава от вест-
ника, той изважда от чекмеджето мини-
атюрен бански костюм и казва:

- Попълнете този формуляр!

  
- Как го правиш? Винаги си във форма 

- стройна, красива!
- Танцувам народни танци.
- Какви по-точно?
- Стриптийз.
- Че то стриптийзът не е народен танц.
- Зная, но на народа му харесва!

  
По повод Богоявление беше поставен 

нов рекорд. След като попът погрешка 
хвърли ролекса си вместо кръста, във 
водите скочиха около 2000 души.

  
Анка игриво:
- Василий Иванич, хайде да играем на 

криеница. Ако ме намерите, ще преспим 
заедно, а ако не, ще бъда зад печката...

  
Жена се запознава с „богат, незави-

сим и неженен“ мъж в интернет. След ня-
колкомесечна свалка тя се съгласява на 
първа среща с него. Връща се след ня-
колко часа с крайно недоволен вид.

- Какво стана? - пита приятелката й.
- Представяш ли си? Той дойде на сре-

щата с мерцедес, произведен през 1928 
г.

- Чудесно, това е една много скъпа 
кола.

- Да, обаче се оказа, че той е първият 

Виц в снимка

- Скъпи, нали очите ми са 

сини като небето?

- Ъхъ.

- И устните ми са алени 

като рози!
- Ъхъ.

- Колко обичам, като ми 

говориш такива нежни, 

поетични неща!
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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


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

24 - 30 юни 2020 г.44

Астрологична прогноза 
24 - 30 юни 2020 г.

ОВЕН
Начинанията ви ще се 
осъществяват с много 
усилия. Ще ви се наложи 
да използвате доста от 

енергията си, за да преодолеете многото 
препятствия. Ще се съмнявате за машина-
ции и лъжи в делата си, затова не бързай-
те да въвличате околните в тази бъркотия. 
Има вероятност плановете ви да се про-
менят заради противодействие на конку-
ренти. 

РАК
Ще се наложи да се погри-
жите за хроничния недос-
тиг на свободно време. За 
да свършите всички текущи 

задължения и да изпълните работата в срок, 
ще се наложи да намалите до минимум праз-
ничните мероприятия и срещите с прияте-
ли. На подрастващото поколение сега са му 
нужни вашият богат жизнен опит и мъдрите 
ви съвети. Направете всичко възможно, за 
да оправдаете техните очаквания. 

ВЕЗНИ
През този период е добре 
да употребявате повече 
плодове и зеленчуци. Пос-
тарайте се да включите в 

дневното си меню продукти, богати на же-
лязо: вишни, нар, черен дроб. Полезни са 
отвари от маточина, мента, ревен. Незави-
симо от всичко, физическото ви състояние 
през този период ще бъде на високо ниво, 
нервната система също ще се нуждае от 
подкрепа.

КОЗИРОГ
Подходящо време за го-
леми покупки за дома. По-
край тези занимания не 
трябва да забравяте за ро-

дителския си дълг. Сега общуването с деца-
та е най-добре да се гради върху доверието. 
Ще се появят благоприятни условия за вна-
сяне на приятни изменения в личния живот. 
Ако вече сте решили с кого да споделите жи-
вота си, то сега времето е подходящо за оф-
ормяне на вашите отношения. 

ТЕЛЕЦ
Заемете се с корекция 
на фигурата, променете 
прическата, отидете на 
козметик. Обърнете из-

ключително внимание на старите, прове-
рени във времето средства – правилното 
хранене и физическите упражнения. Убе-
дете се сами в това, като направите пър-
вите крачка в правилната посока. През 
този период не си заслужава да започва-
те нищо ново.

ЛЪВ
Постарайте се да събе-
рете силите си, ще има-
те превъзходни шансове 
да осъществите най-сме-

лите си начинания, свързани с кариерата 
ви. Проявявайте самостоятелност, зани-
мавайте се със самообучение. Качествено 
изпълнената работа ще стане добра пре-
поръка за повишение в службата. Добри 
резултати ще донесат търсенето на нови 
финансови източници. 

СКОРПИОН
Ще започне чудесен пе-
риод за начало на нови 
големи бизнес проекти. 
Околните ще се равняват 

по вас, затова бъдете дружелюбни и спо-
деляйте с тях своя оптимизъм. Внимание-
то ви ще бъде насочено и към неотложни 
домашни проблеми. Възможно е да се об-
острят вътрешните семейни разногласия. 
Звездите препоръчват да не задълбочава-
те тези проблеми. 

ВОДОЛЕЙ
През първата половина на 
периода ще бъдете много 
натоварени с работа. Звез-
дите ви съветват да бъде-

те внимателни и стриктни в служебните си 
дейности, защото има голям риск от адми-
нистративни проверки. За да не опетните 
репутацията си, трябва незабавно да ре-
агирате на измененията на обстановка-
та. Финансовите дела ще бъдат успешни, 
само ако не афиширате своите планове.

БЛИЗНАЦИ
Най-добрият начин да 
подредите личния си жи-
вот е по-често да проя-
вявате инициатива. Ако 

искате да прекарате времето си в компа-
нията на любимия човек, не разказвай-
те за плановете си на околните. Планети-
те ви напомнят, че отношенията между 
двама влюбени изискват постоянно вни-
мание и грижа. Своевременно изпълня-
вайте домашните си задължения. 

ДЕВА
Заради нередовното ви и 
неразумно хранене в по-
следно време могат да 
възникнат проблеми с 

храносмилането. Не са изключени и алер-
гични реакции. Необходимо е строго да се 
придържате към препоръките на лекува-
щия ви лекар. Не се включвайте в каквито 
и да било колективни мероприятия, защо-
то са възможни много неприятни послед-
ствия. 

СТРЕЛЕЦ
Ще ви се наложи да пре-
минете отново през някои 
жизнени уроци - някои съ-
бития във вашата съдба 

ще се повторят. Това ще бъде свързано с 
личния ви живот или с финансови въпро-
си. Вслушайте се в своята интуиция. Бла-
годарение на това ще започнете да разби-
рате по-добре желанията и действията на 
близките си хора. През този период е до-
бре да решавате семейните конфликти.

РИБИ
Вслушайте се в мнението 
на роднините си. Старай-
те се да привличате към 
своите ангажименти кол-

кото е възможно повече хора, защото ек-
ипната дейност ще ви донесе успех. През 
първата половина на периода има опас-
ност от получаване на производствени 
травми. Нервността и повишената емоцио-
налност също могат да ви донесат непри-
ятности. 

http://www.prospectlicensing.com/
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К
отките са едни от най-мистич-
ните животни. Красиви, гра-
циозни, интуитивни и много 
любопитни, те са източник на 
много познания за хората, но 

и са пълни със загадки. Вероятно зара-
ди това човекът от стотици години вяр-
ва, че те са носители на непознати сили, 
които го карат да ги свързва с различни 
суеверия. Ето някои от най-популярните 
суеверия за котки по света.

Котка, която се чисти
Популярно японско суеверие гласи, 

че ако видите котка да почиства главата 
си с лапи, ще имате гости. Любопитното 
е, че това суеверие не важи, ако котката 
почиства друга част от тялото си.

Според друго суеверие, ако видите 
котка да се мие зад ушите, съвсем ско-
ро ще завали.

Кихаща котка
Според популярно италианско пове-

рие, ако чуете котка да киха, е на пари 
и късмет. Ако в деня на сватбата булка-
та чуе котешка кихавица, бракът ще е из-
пълнен с щастие.

Черна котка 
и много суеверия

Най-много котешки суеверия има за 
черните представители на вида. Всич-
ки знаят суеверието, че черна котка не 

бива да ти пресича пътя, защото носи 
лош късмет. Съществуват обаче и мно-
го други. Според едно от тях например, 
ако черна котка се качи на лодка/кораб, 
докато е на пристанището, и след това 
слезе от него, плавателният съд ще по-
тъне, пише rozali. В Йоркшър обаче, точ-
но обратно, черната котка носи късмет в 
домовете на моряците. Смята се, че ако 
в къщата им живее черна котка, те вина-
ги ще се връщат живи и здрави след пла-
ване.

Друго суеверие гласи, че черната кот-
ка означава много обожатели за дъще-
рите в семейството.

Според някои вярвания пък прогон-
ването на черна котка носи лош късмет. 
А има едно старо поверие, което казва, 
че ечемик на окото се лекува, като го 
погалите с върха на опашката на черна 
котка.

В Шотландия обичат черните котки и 
вярват, че ако в дома или двора ви се по-
яви непозната черна котка, това ще ви 
донесе късмет.

Мокра котка
Хората в някои части на Индонезия 

вярват, че мократа котка носи дъжд. За-
това когато искат да завали, те поливат 
котката със студена вода, за да завали.

В Иран има подобно суеверие, но спо-

ред него, ако намокрите котка, ще ви из-
лязат брадавици.

Котка и починал човек
Едно от необичайните суеверия гласи, 

че не бива котка да прескача ковчег или 
гроба на наскоро починал човек. Смя-
тало се, че това ще „събуди“ покойника 
от вечния му сън и ще го превърне във 
вампир.

Котка с много пръсти
Полидактилните котки са такива, кои-

то имат повече от обичайния брой пръ-
сти на една или повече от лапите си. 
Смята се, че ако имате такава котка у 
дома, тя ще ви донесе късмет.

Котки и духове
Според популярно китайско поверие 

котките могат да виждат духове. Освен 
това им се приписват способности да 
предпазват дома и обитателите му от 
зли сили и лоша енергия.

Котка новодомец
Ако сте си купили нов дом и имате кот-

ка, тя трябва първа да влезе в дома. Това 
ще донесе късмет и благоденствие на се-
мейството. Според друго суеверие, кога-
то се местите в нов дом, трябва да пус-
нете котката да влезе през прозореца 
вместо през вратата, за да не бяга. Труд-
но е да се осъществи, ако живеете в апар-
тамент, но напълно постижимо за къща.

Суеверия за бяла котка
Ако сънувате бяла котка, ще имате до-

бър късмет. Ако видите бяла котка на 
пътя през деня, ви очаква приятна изне-
нада, сочи друго вярване. Според някои 
суеверия пък това означава също, че де-
нят ви ще премине много добре.

Лош късмет обаче очаква онези, кои-
то видят бяла котка през нощта.

Котка клюкарка
В Нидерландия вярват, че никога не 

бива да клюкарите или да обсъждате ня-
кого, когато в стаята има котка. Смята се, 
че котките разнасят клюки.

Черна котка, бяла котка  
и още 10 суеверия за котки

Вижте няколко интересни вярвания за мъркащите красавици
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CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , CDL drivers teams ili single za chisto 
nov kamion D13 860 power only ili delivery mnogo bonusi 
i dobro zaplashtane 6304400902 №17707

SAFETY FOR TRUCKING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Hiring experienced 
Safety Manager for 50 truck company with Hazmat. 
Understanding of hiring and proper training procedures 
required! Call 224.836.0947 №17713

RECRUITER TRUCKING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, We are seeking to hire 
experienced recruiter to call and follow up with new 
applicants (company drivers and owner ops). Good 
attitude, patience and working in a team environment are 
needed. Please call 224.836.0947 №17715

Chicago + suburbs

SAFETY FOR TRUCKING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Hiring experienced 
Safety Manager for 50 truck company with Hazmat. 
Understanding of hiring and proper training procedures 
required! Call 224.836.0947 №17714

ТЪРСИМ CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Предлагаме работа за 
шофьори. 2020 камиони Volvo и Frightliner с APU,Power 
Inverters и Хладилници. Dry Van товари. Заплащане: 
55 цента на миля, 60 цента за шофьори с HazMat. За 
Повече информация позванете на 847-666-5919 ext. 4 
8476665919 №17719

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

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

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся шофьор на камион, 
Freightliner Century 10 speed, manual transmission със 
53 feet ремарке. $0.50-$0.65 на миля или дневно запла-
щане. Уикендите сте си вкъщи, също и по празниците. 
Седмично заплащане, изисква се да имате поне година 
опит и чисто MVR. Славян- 508-292-6787, моля след 5 
часа. 5082926787 №17723

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Транспортана компания 
предлага работа за CDL шофьори и собственици на ка-
миони! Без чакане за товари! Midwest Accounts! Strong 
24/7 Dispatch! Предимно леки товари! Direct Deposit 
всеки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 / gal. Коректно 
отношение! Обадете се днес! 847-483-8787 8476659273 
№17724

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

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

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 DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор за камион 
който се движи само мидуест, възможност за нощуване 
у дома през ден. Заплащане по договорка на процент 
или на миля. 8477499161 №17726

LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60016, Predlagam Localna rabota 
za seriozen driver,p/u i del. IL,WI,IA,IN.Mojem da namerim 
parking v blizost do vas.Za poveche informaciq na tel.312-
730-8025 3127308025 №17728

CDL DRIVERS AND O/O, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Small size trucking company 
operating Dry Van and Flatbed equipment looking to 
grow it’s � eet with Owner-Operators and Company 
Drivers. Trailer rent options and fuel cards with good 
discounts available for O/O company commission is 
10%. Company drivers: Dry Van- $50-55cpm, Flatbed- 60-
65cpm 5098187302 №17729

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

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL�A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Малка транспортна 
компания търси шофьор за 53\\\’ Dry Van,over the 
road(midwest).Предлагаме $300 на ден. Камиона е Volvo 
2007 и е в перфектно техническо състояние. Много чист 
от вътрер,с чисто нов матрак,мокет,хладилник,мик.
печка и инвертор. За повече инфо се обадете на 773-
732-5718 7737325718 №17733

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

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

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

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

MOVING COMPANY, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Предлагам 
работа като помощник във сферата 
на хамалските услуги. Предлагам 
добро заплащате на час може и без 
опит за повече информация обаде-
те сe на тел: 773-814-7491 търсете 
Иван. Работата за момента ще бъде 
PART TIME. I o� er a job as an assistant 
in the � eld of moving services. I o� er 
a good pay per hour and without 
experience for more information call: 
773-814-7491 ask for Ivan. The work 
for the moment will be PART TIME. 
№17691

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

SAFETY MANAGER/DIRECTOR, 
Цена US$ 1,500 a week to start, Зи-
пкод 60101, MB GLOBAL LOGISTICS 
is looking to hire an EXPERIENCED 
SAFETY MANAGER/DIRECTOR. $1,500 
to start plus bonuses, paid vacation, 
and all federal holidays. For more 
information please call: 630-965-1778 
№17717
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ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся Шофьор С Катего-
рия А; Притежаването на категория за хазартни мате-
рияли е плюс. Предлагам коректно заплащане и при-
ятна за работа среда. За контакт: 224-366-7257 №17718
TURSIM MEHANICI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, BG Trucking от Roselle, IL 
търси механик за basic truck and trailer maintenance в 
Roselle. Моля звънете на тел:7738175596 ако имате ин-
терес. 7738175596 №17671
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. Работата е в Elk Grove Village 2245778217 
№17675
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Търся шофьор за box truck 
class c под 26000lbs. Може и със WA ili MA Driver license. 
Не е нужен опит само да можете да карате с ръчни ско-
рости. 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 ло-
кал) за Pick Up and Delivery. Заплащане $300/ден $1500/
седмица. Тел.: 708-953-9035 Вера №17687
CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned trucking 
company is looking for CDL DRIVERS AND OWNER 
OPERATORS for Dry Van OTR. Flexible work schedule / 
We pay every week / Paid detention, layover, extra stops 
/ Loads pre-booked previous day / Personal attention / 
Honest relationship 8477910050 №17689
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking company looking 
for dispatcher. Experience preferred but not required. 
8476680373 №17690
HAZMAT TEAM AND SOLO, 
Цена US$ , Зипкод 1000, $1000 Bonus $0.55/mile 
zavisimost ot experience, garantirani mili 630-440-0902, 
224-456-8390 6304400902 №17657
DISPATCHER HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking to Hire dispatcher 
with � uent English and computer skills. For more info call 
773-580-4032 №17662
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
КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние сме малка 
транспортна компания.Търсим шофъори и собствени-
ци на камиони,с които да работим,без напрежение,с 
уважение! Нашата компания е основана от собственик 
на камион,който знае и разбира нуждите на шофъори-
те си! За повече инфо 850-460-4949 Даниел,приказки от 
1001 нощ не предлагаме! 8504604949 №17623
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
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от 
товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия 
2243882400 №17625
DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking company 
is Hiring Dispatcher for its o�  ce in Lake Zurich. Position 
requires good English, great computer skills, excellent 
customer service. For more info Call 773-580-4032 
№17627
MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
located in Elgin, IL is looking for full time truck and trailer 
mechanics. For more info, please contact - 773-656-8076 
№17605

CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професионалист с опит 
и без нарушения. Каране и почивка- по договаря-
не. Започване веднага. Само за най-добрите водачи! 
7734128280 №17611

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механик на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. Много 
добро заплащане. За повече информация - 773-656-
8076. №17604

DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for driver,class 
A,double-triple,experience minimum six months. Single 
steady run,good pay,every weekend at home. call:847-
877-4745 №17591

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 инфот-
мация на тел.847-749-9161 №17574

DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравейте колеги,търся 
нормален човек който си търси нормална работа с 
нормален диспеч от България,над 10 год. опит.За пове-
че инф. 312-730-8025 №17575

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собствени-
ци на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch от 
Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно леки 
товари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти с Намале-
ние за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 8476659273 
№17472

СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма наема 
работници за снабдяване на строителни материали 
Изисква се шофьорск книжкa, минимален английски 
и вазможност да вдига 50 паунда. За повече информа-
ция обадете се в офиса ни в Burr Ridge 630-227-1111 
№17294

MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма тър-
си мейнтененс за около 60+ камиона. Опит в сервиз 
или подобна позиция е задължителен. 360.970.6448 
№17215

ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся жена за 
гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след училище 
до вечерта.Трябва да има собствен превоз.Районът на 
Arlington Heights 2246224174 №17227

ОWNERS $$$, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме работа за 
CDL шофьори и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17166

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси ра-
бота. Намирам се в България.: +359-876-511-784 Viber 
№16634

CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17074

OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до 
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17081

CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17090

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шофьор на 
камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU. Около 
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична работ-
на среда с човешко отношение. 7737421234 №17027

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим работници по-
часово - здрави българи. Шофьорска книжка е в голям 
плюс. Нередовен график през седмицата и често рабо-
та в съботите. Текст на 312-919-8618 №16826

ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A 
7737825892 №17077

LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for local 
driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to Friday 8am 
to 5 pm 8475329087 №16501

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

CDL TEAM 0.64, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Team Steady lines to 
CO,NJ,TX,NJ,MA,NC MORE INFO EMIL 847 254 2504 
№17692

DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фирма 
с опит в бизнеса с камиони , коректност и почтеност, 
предлага заплащане -$1500-$2200 на седмица.Оп-
ции да бъдете owner на камион,0%down,0% interest. 
7738187459 №17706

OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Hiring hazmat, reefer & dry 
van owner operators. Consistent loads, 90% of gross, great 
fuel discounts, 24/7 dispatch, cash advance & maintenance 
support available, trailer rentals. 100% owner operators, 
no company drivers. 8475328824 №17710

OWNER OPERATORS!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Hiring hazmat, dry van & 
reefer owner ops. Full service company! Eljiminc.us -24/7 
dispatch -self-dispatch available -direct rate cons -90% of 
gross -trailers for rent Call today! 8475328824 №17674

ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка компания на-
бира шофиори на камиони за Team работа с Fedex 
и ESTES. Необходимо е шофиорите да имат Double, 
Triple, Hazmat . Средно мили на седмица около 6000-
7000мили .Коректни отношение и директен депозит 
само след седмица работа. За повече подробности и 
информация звъннете на 773-747-0875 №17629

CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрактор. С до-
бър опит и без нарушения. Уйкенд- вкъщи. Паркинг 
в Des Plaines.Специално отношение! Позвънете сега! 
7734128280 №17612

DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания набира шо-
фиори на камиони Single and Team c FEDEX,RNL,SIAT 
.Необходимо е шофиорите да имат Double and Triple. 
Възможност за почивка през Уикендите . Коректни от-
ношение ,директен депозит само след седмица работа 
. За повече подробности и информация звъннете на 
773-747-0875 №17585

OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run Reefers, but 
welcome drivers who have Dry Vans. 24/7 dedicated 
freight ,Must have 2 years Experience POWER ONLY $1,70 
PER MILE 6308475936 8475534122 №16811

ФЛОРИДА

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

SOMEWHERE ELSE

NON CDL OWNER\\\’S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Owner Operators Box 
Trucks & Sprinter Van Търсим да си сътрудничим със 
собственици на микробуси и камиони (Box Trucks/ 
Straight Trucks/ Sprinter Van). Регионални, локални и 
дълги курсове в зависимост от желанието Ви. Карти 
за гориво, съдействие при регистрация и застраховка. 
Директен депозит всяка седмица. За контакти: Phone: 
(815) 388 0004 Cell: (224) 518 7032 2300 E Higgins Rd 
Elk Grove Village, IL 60007 vko@tangraexpedited.com 
8153880004 №17696

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Диспечер с опит търси 
работа. Phone 708 998 3851 №17732

REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит търси ра-
бота. Намирам се в България.: +359-876-511-784 Viber 
№17695

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да гледам детето Ви 
целодневно.Намирам се в Mount Prospect.Телефон за 
връзка 224-425-6746 №17702

CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви замествам в 
почивните дни.Имам опит и препоръки.Намирам се в 
Mount Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746 №17703

БОЯДЖИЙСКА КОМПАНИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Бояджийска компания с insurance 
търси работа на deal. 8473122155 №17654

TARSIA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Tarsia rabota za delivering 
driver +13127227479 №17656

РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в моят 
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.Информация на 
телефон 7739712024 №17628

ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся работа имам 
hazmat 1.7 месеца опит интересувам се от 350 на ден за 
ресет ще го договорим 2245512615 №17562

TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит от Бъл-
гария търси работа. За контакт Viber +359876511784 
№17539

ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа. От месец 
сме в Чикаго,получихме зелените карти но соц. номера 
още не. Чакаме ги.Не зная добре английски език. Гле-
дане на деца, почистване...каквото може. 2248770244 
№17544

GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 №17031

DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za gledane na 
momichence na 18 meseca v Mt Prospect.Za poveche 
informacia obadete se na 248-946-9185. 2489469185 
№17035

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси ра-
бота. Намирам се в България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за по-
чистване. Тел.: 7088900577 7088900577 №16519

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 4bdr 
2bth single family house in Roselle for SALE! For more 
information call 773 996 8900 7739968900 №17553

TOWNHOME, 
Цена US$ 285,000.00, Зипкод 60193, Ремонтиран 
townhome в Schaumburg 3bed/2 bath,хол,трапезар
ия,кухня,utilitу + гараж.Басейн в комплекса.Още две 
парко места пред гаража с патио отпред и отзад.Нов 
АС,furnace,и централен филтър за вода в къщата. Ста-
ите са огромни и много светли с много гардероби.Нов 
покрив и сайдинг.1767 sq, feet 2067080491 №17647

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, обзаведена стая под 
наем в къща Des Plaines за контакт тел.847 609-3535 
8476093535 №17722

1 BR IN SCHAUMBURG , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60193, Large 1BG condo in 
Downtown Schaumburg,available.Gas. AC/Heat,water 
included, 2 park space,pool,kids play ground.Criminal and 
credit background check required $1100 +1 m security 
deposit. 847 343 8526. 8473438526 №17727

APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 1.100, Зипкод 60074, 2 bedroom 1.5 bathroom 
in Palatine il 60074.August 1.$1100 8473222125 №17734

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

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

2BDR APT BUFFALO GROVE, 
Цена US$ 1350, Зипкод 60069, 
For Rent 2 bedroom apartment in 
BUFFALO GROVE. Rent: $1,350. Please 
call 708-856-1440 №17716

2BED 1.5BATH RENT , 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, 2 bedroom, 1.5 bath,for 
RENT,downtown Elk Grove( Bister� eld rd & Arlington 
height rd)$1300.00 including heat,water,gas,parking. 
New carpet,freshly painted, balcony,pool, close to the 
interstate, shopping plaza,busse woods.For more info call: 
7737198080 №17699

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с 
нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath 
townhouse в Schaumburg. Просторен хол на 2 ета-
жа, паркет, централен климатик и парно. Нови уреди 
Samsung. Патио към парк, 2 басейна и тенис кортове. 
8478776191 №17736

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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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60062, Дава се обзаведе-
на стая под наем в апартамент в Northbrook, съв-
местно ползване на кухня, всекидневна, баня и то-
алетна, допълнително заплащане на ток. За повече 
информация,тел.3125363772 №17700

2BD 1BA FOR RENT, 
Цена US$ 1,400, Зипкод 60005, Двустаен апартамент 
под наем. $1400/месец. Последен етаж (3ти), с тереса. 
Сградата има асансьор. Комплекса предлага басейн, 
детски площадки, парко място. В близост до магис-
трали, магазини и Wood� eld Mall. Arlington Heights IL, 
Arlington Hts. & Algonquin Rd. За повече информация - 
224.300.0006 2243000006 №17737

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Дава се стая под наем от 
етаж на къща в Je� erson park, в месечният наем $600 са 
включени; ток, вода, газ, интернет на етажа има и пе-
рално помещение. За повече информация на тел. 773-
977-9555. 7739779555 №17738

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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Стая в тристаен апарта-
мент в Elk Grove Village от 1-ви юли. Цена $510 включва 
вода, парно, гараж, пералня и сушилня.За повече ин-
формация -(774)208-4819 №17701

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локация в 
Palatine. Обзаведен, с камина и балкон, две парко мес-
та, изгодна цена! 8472192272 №17704

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локвция в 
Palatine, обзаведен, собствено парко място, изгодно! 
8472198461 №17705

HOUSE FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, House 3bed&1.5bath w/a 
full basement for rent in 60004.Excellent school district, 
close to Metra & shops. Available 7/1; call 847-894-4435. 
№17708

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обза-
ведена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с 
тераса, парко място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 №17658

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обза-
ведена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с 
тераса, парко място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 №17659

СТАЯ ПОД НАЕМ,  
Цена US$ 500.00, Зипкод 60007, Davam Staq pod naem v 
townhome v Elk Grove village Za shogior . Naema vklucva 
vsichko Za kontakti molq pozvunete na 6303605577 
sonny 6303605577 №17661

FOR RENT, 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, 2 bedrooms 1.5 
bathrooms apartment for RENT in ELK GROVE VILLAGE 
available June 1st. Remodeled baths, freshly painted, 
second � oor, balcony overlooking courtyard. For more 
info call 773 719 8080 or 773 996 8900 №17630

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 2 
bedroom 1.5 baths apartment available for rent June 1st 
in Rolling Meadows ( Algonquin Rd/ New Wilke). For more 
information call 773 996 8900 or 773 592 4069(evening) 
7739968900 №17609

STAIA V DES PLAINES, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Davam obzavedena staia 
pod naem $420. S polzvane na kuhnia. Super lokacia blizo 
do Malincho. Vsichko vklucheno. 3475894266 №17610

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем за 
жена в Arlington Heights, IL 60004. Цена $420, с вклю-
чени пералня, сушилня и интернет. (224-717-9656 ) 
№17583

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под наем апар-
тамент 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

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

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под наем 
апартамент, от 1 декември, с две спални в Елк Гроув 
Вилидж .Газ и вода включени във наема. 2247256292 
№17072

TOWNHOUSE�SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен ремонт 
със � nished basement, 1 car garage,5 мин от Wood� eld 
mall, $1985, Meto 7732160654 №17008

СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая под наем, в 
районът на Джефърсън парк. 7735929395 №16952

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia pod naem 
za( Gena ) v Arlington Heights,,IL bezplatno polzvane 
peralnia, sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-9656 
№16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в Гленвю 
8476300290 8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
HOME DAYCARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Имаме свободни мес-
та в лицензирана home daycare в Elk Grove Village.
Работим с малка група деца,предлагаме целоднев-
ни грижи,обучение и домашно приготвена храна 
.Tel:2242442642 №17725
TRUCK,TRAILER REPAIR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Bad Boys Truck and Trailer 
Repair се намира в Elmhurst, IL и предлага всички видо-
ве ремонти за камиони и ремаркета, смяна на масла и 
гуми, диагностика и други на отлични цени. За повече 
инфо: тел: 773-936-3891 №17698
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, гледам деца в дома си в 
Ho� man Estate (в близост до улиците Golf and Higgins) 
предлагам домашна храна, много игри и забавления. 
За повече информация: 224 659 1156 №17673
КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна диагностика 
на автомобили след 2000год./OBD ll букса/ При про-
блеми с автомобила : свети чека ,свети друга лампа на 
таблото ,проблеми с автомата ,с двигателя ,електр. про-
блеми и всичко свързано с електрониката на автомо-
била. Пон- Петък след 18.00...Съб- Неделя от 10- 15.00 
може и на място 2242545644 №17620
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекидневно и почасово 
гледане на деца до център ”Българика” и Mt. Prospect 
с включена храна, игри и забавления в самостоятелна 
къща с двор. Тел.847-744-4870. 8476121822 №17643
STROITELSTVO, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Vsiakakvi boiajiiski uslugi 20g.
opit kachestvo na Nai nisci zeni. +13127227479 №17651
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджийски услуги.ком-
панията с insurance за вашето спокойствие. 8473122155 
№17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpaklovane,boiad
isvane,postaviane na izolazii,gipsokarton.+13127227479 
№17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални преди на станат 
неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV видео касе-
ти на DVD. Трансфер на негативни филми в дигитални 
снимки. 630-456-1366 6304561366 №17626
ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17594
ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping Dispatcher 
Freight Broker Car Hauler 3315518787 №17597

IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri imigratzinni 
dokumenti. 15 godini opit. Stancho tel 708 415 0590 
№16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално решава-
не на канализационни проблеми. Разполагам с висок 
клас техническо оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопроводни услуги. 
2245957923 №17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално решава-
не на канализационни проблеми. Разполагам с висок 
клас техническо оборудване.. Предлага се камера и 
хидро джетинг. Професионални водопроводни услуги. 
2245957923 №17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. Услу-
ги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново управле-
ние. Ремонт на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални ел. Услу-
ги. Подмяна на ел. табла. Кенове със зоново управле-
ние. Ремонт на стари инсталации и направа на нови. 
2245636611 №17579
РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ НА ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИЯЛНИ, ХЛА-
ДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНО-
ВИ ПЕЧКИ. ТЪРСЕТЕ СВИЛЕН НА ТЕЛ.: 847-962-0242. 
8479620242 №17558
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni dni 
na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професионално почист-
ване на канализация, кухненски мивки, бани. Водопро-
водни услуги. 224-563-6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ ус-
луги по премествания - апартаменти, къщи, офиси, ан-
тики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. (312)919-
8618. 15 години опит, достъпни цени. 3129198618 
№16827
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за деца 
в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с домашно 
приготвена храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

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

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

ФЛОРИДА
ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете заявката си за 
кредит с мен за вашата силна сигурност в областта на 
финансиране. сериозно и надеждно предложение за 
заем за 72 часа 756963842 №17709
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Zoom Classes Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17600

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

SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! Предлагаме 
Ви специална промоция: термолифтинг на лице само за 
70лв. вместо 150лв. Бъдете съвършени! Повече инфор-
мация можете да получите на тел. 0885 108502 и https://
prettylab.bg/termolifting-lice Необходимо е предвари-
телно записване на час. 359885108502 №17549
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston Transportation 
Dispatch Training www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Zoom Classes Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17602

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси жена от Чика-
голенд aleko_todorov@abv.bg 0 №17646

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за гледане на 
момиченце на 18 месеца в Mt Prospect. За повече ин-
формация обадете се на 248-946-9185. №17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

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

ПРОДАВАМ VOLVO TRUCK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Продавам Volvo Truck 
VNL670,2007 год. в много добро състояние, цена $ 
7,500. 8478580330 №17697

GMC C7500 BOX TRUCK, 
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60074, Продавам GMC 
C7500 cat c7 engine 26\\\” box truck до 26000lbs. 3000 
мили след rebuild. Rebuilda е правен с оригинален CAT 
rebuild kit. Почти всичко е сменено по камина. Нови 
предни гуми под 5000 мили и много добри задни. 100 
гал дизелов резервуар. Камиона е в отлично състоя-
ние. 6309301955 №17686

2002 HONDA ACCORD, 
Цена US$ 2500, Зипкод 60176, 
2002 Honda Accord EX, automatic, 4 
cylinder. Very well maintained. Only 
119K mi. No leaks. Great engine and 
transmission. Drives smooth. Second 
owner. New timing belt, water pump, 
battery and 4 tires. 2244238854 
№17694

PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped v 
mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 3865280 №17641

KOLI POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR’ otdava avtomobili 
pod naem-super niski zeni. +13127227479 №17652

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

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

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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К
ристофър Хевънс е на 40. И 
излежава присъда за убий-
ство. Дълги години животът 
му е низ от провали - прекъс-
ва училище, тръгва по кривия 

път, не успява да си намери работа и ста-
ва наркозависим. А след като извършва 
убийство, Хевънс е осъден на 25 години 
лишаване от свобода, от които му оста-
ват още 16.

Новият живот на 
Кристофър Хевънс

В затвора обаче животът му се пре-
обръща, след като открива страстта 
си към математиката, разказва „Дойче 
веле“. Зад решетките Хевънс започва 
сам да изучава основите на висшата ма-
тематика. Трудно начинание - но не за-
ради самата математика, а защото упра-
вата на затвора отказва да му достави 
поръчаните от него книги и учебници. 
Но Хевънс намира решение: обещава да 
дава уроци по математика на останали-
те затворници и така си осигурява дос-
тъп до нужните му книги.

Скоро обаче основите на висшата 
математика вече не представляват ни-
какво предизвикателство за Хевънс. И 
затова той решава да помоли едно спе-
циализирано издателство да му изпрати 
няколко издания на реномираното спи-
сание „Annals of Mathematics". В писмото 
си затворникът пише, че числата са не-
говата мисия, но няма с кого да си гово-
ри за математика.

Един сътрудник на издателството ре-
шава да покаже писмото на своята парт-
ньорка Марта Черути, която на свой ред 
го препраща на баща си - италианския 
професор по математика Умберто Черу-
ти. Професорът е скептично настроен, 
но заради дъщеря си все пак решава да 
отговори на затворника. За да го изпита, 
професорът му поставя и една задача, 
свързана с проблем от Теорията на чис-

лата - тъй наречените верижни дроби, 
над които е размишлявал още древног-
ръцкият математик Евклид.

След известно време италиански-
ят професор получава писмо по поща-
та, което съдържа една безкрайно дъл-

га математическа формула. След като с 
компютър проверява изчисленията, Че-
рути с изненада установява, че затвор-
никът, въоръжен само с хартия и хи-
микалка, е решил правилно прастария 
математически проблем. Това поставя 
началото на тяхното сътрудничество: 
Черути помага на Хевънс да формули-
ра правилно своето доказателство, след 
което двамата го публикуват в „Journal 
Research in Number Theory“.

Клуб на затворниците 
математици

Междувременно Хевънс успява да 
спечели за математиката много свои съ-
килийници. В затвора празнуват дори 
тъй наречения „Ден Пи“, наречен на чис-
лото 3,14, а на едно от тържествата при-
съства и професор Черути.

През оставащите му 16 години зад ре-
шетките Хевънс иска да се посвети и на 
други математически проблеми. Наука-
та е начин да изплати своята вина пред 
обществото, обобщава Марта Черути 
разговорите си с Хевънс, който й дове-
рил, че след като излезе от затвора, иска 
задължително да следва математика.

Нищо чудно дотогава неговата неве-
роятна история да бъде забелязана и 
от Холивуд. Защото животът наистина 
пише най-добрите истории.

Как един убиец реши древен 
математически проблем
US затворникът Кристофър Хевънс развива забележителни 

математически умения, докато излежава присъда за убийство

Над тях е размишлявал още Евклид:  
верижните дроби

Писмото, което Хевънс 
изпраща на издателството

Снимкa: „Дойче веле“

http://www.bulstate.com/
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Желиран десерт с кисело 
мляко и череши

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Спартакиада. Род. Парк. Краста. Ириси. Аташе. Лир. 

ТНТ. Траки. Идиоми. Цитрин. Страж. ОЕ. Ратин. Ринит. Евнух. Капак. 

Цоки. Кап. Сатен. Сакос. Табиет. Арски. Ант. Везни. Арийци. Загорка. 

Отсед. Реал. Доктор. Сихаи. Обори. Ласи. Бич. Агент. Минус. Алиот. 

Атасу. Кец. Екю. Бобри. Аскети. Архива. Томов. АП. Адела. Монах. 

Морни. Атила. Реми. ВИК. Имане. Екран. Аалст. Инсталации. 

ОТВЕСНО: Спринцовка. Ани Бакалова. Аорти. Набег. Пилюр. Рил. 

Орди. Тру- пи. Орачи. Ханкс. Страх. Евреи. Обиди. Апирит. Стека. 

Атове. Яка. Аника. Залог. Балами. Ирак. Натан. Беар. Атан. Фактис. 

Периодонтит. Инс. Транс. Торта. Омлет. Жак Ширак. Каски. Самоа. 

Редан. Сирет. Мусон. Ел. Апа. Ижица. Идоли. Кварка. Осло. Токай. 

Ранке. Херц. Ултимо. Конци. Суета. Маи. Кариеристи. Дисциплини. 

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

Пръв приятел на фигурата и враг 
на летните жеги е нашият много 
вкусен охладен десерт. Опитай-

те го, ще си оближете пръстите.
Сложете 400 г почистени от костил-

ките череши в малка тенджерка, поси-
пете ги с 50 г захар и прибавете сока на 
един лимон. Сло-
жете съда на уме-
рен огън и варете 
плодовете 10 мин. 
Отстранете от кот-
лона и охладете.

Накиснете 12 г 
желатин в студена 
вода, за да омек-
не. Затоплете 50 мл 
прясно мляко, при-
бавете омекналия 
желатин и бъркай-
те, докато се разто-
пи желатинът.

В голяма купа из-
сипете 500 г кисе-
ло мляко, добавете 
прясното с желатина, ароматизирайте 
с една ванилия и подсладете с 80 г за-
хар.

Разбийте 200 мл добре охладена 
сметана на твърд сняг. Прибавете я на 
порции към киселото мляко, бъркайки 
енергично, докато получите гладка хо-
могенна смес.

Изсипете получения крем в продъл-

говата форма за кейк. Наредете отго-
ре черешите и покрийте със 7-8 броя 
бишкоти, каквито харесвате. Загънете 
формата с найлон и приберете в хла-
дилник.

Оставете сладкиша за една нощ да се 
охлади и стегне добре.

За да извадите десерта от форма-
та, я потопете за 2-3 мин. в топла вода. 
Обърнете в подходяща чиния.

Върху сладкиша излейте соса от ва-
ренето на черешите и украсете с прес-
ни плодове и листенца мента.

Да ви е сладко!  

Печено свинско  
в бутер тесто

Истинско угощение у дома с вкусно 
печено свинско в бутер тесто ви 
предлагаме да си подготвите.

Поставяме 500 свинско месо - цяло пар-
че от плешка - в тенджера под налягане, 
добавяме един дафинов лист и една глава 
кромид лук, разрязана на четири. Налива-
ме необходимото количество вода и сва-
ряваме месото до готовност. Изваждаме 
го в чиния и го подсушаваме леко.

Загряваме 2 супени лъжици олио в ши-
рок тиган и запържваме месото за по 1-2 
минути от всяка страна.

След това смесваме 2 щипки сол, 2 

щипки чубрица, 3 щипки черен пипер, ¼ 
чаена лъжичка салвия, ¼ чаена лъжичка 
кориандър, 2 щипки къри и 2 щипки ин-
дийско орехче. В тази смес от подправки 
овалваме месото.

Разгъваме един лист прясно бутер тес-
то и поставяме в единия му край парче-
то овкусено месо. Навиваме на руло и го 
поставяме в тефлонова тавичка. С остър 
нож правим кръстосани разрези върху 
бутер тесто и намазваме навсякъде с раз-
бит жълтък.

Печем свинското на 200 градуса около 
15-20 минути до златисто.
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М
истериите и загадките 
винаги са будели голям 
интерес в хората. Дори 
да няма доказателства 
за едно или друго нещо, 

ние сме си такива – интересуваме се от 
различни теории на конспирациите. 
Особено по време на сегашната панде-
мия от коронавируса, заразил милиони 
по света, четем за какви ли не предпо-
ложения откъде ни връхлетя заразата.

Сега ви предлагаме да се запознае-
те с историята на едно загадъчно село, 
което опустява само за една нощ. Неве-
роятно звучи, но е истина.

Всичко това става през1825 г. в създа-
деното около XIII в. селище Кулдхара в 
Индия. Селцето губи всичките си жите-
ли само за една нощ. До днес никой не 
знае със сигурност каква е причината, 
но съществуват няколко конспиратив-
ни теории.

Смята се, че през XIII в. основите му 
полагат 84 души - общност на задруж-
ни и трудолюбиви брахмани паливал 
– представители на една от висши-
те касти в Индия, еквивалент на духо-
венството в Европа. Те били известни 
с изключителни земеделски умения, 
успявали да отглеждат посеви в изклю-
чително суровите и сухи условия на 
пустинята Тар. Освен това през години-
те успели да развият и търговските си 
умения и помогнали на общността да 
забогатее, да се разшири и да процъф-
тява повече от шест века. Населението 
драстично нараснало през вековете, в 
най-добрите години на XVII и XVIII в. в 
селото живеели над 1500 души.

Докато в една нощ през 1825 г. всич-
ки жители на Кулдхара изчезват

взимайки със себе си 
само най-ценното

Според една от теориите хората са си 
тръгнали в търсене на по-благоприят-
но място с вода и повече ресурси.

Други източници развиват теорията 
за водата, но според тях причината се-
ляните да побягнат не е малкото коли-
чество живителна течност, а фактът, че 
водоемите са натровени с трупове на 
животни, изхвърляни след жертвопри-
ношенията от религиозните празници. 
До днес на някои места по света тази 
практика се среща все още, а липсата на 
хигиена застрашава живота на хората.

Най-конспиративната теория е, че хо-
рата са напуснали домовете си, за да из-
бягат от натиска и безмилостното упра-
вление на местната власт. Смята се, че 
управникът на областта Салим Сингх, 
който отговарял и за Кулдхара, налагал 
големи, почти непосилни данъци вър-
ху жителите на селцето. Но това не била 
единствената причина хората да го на-
пуснат.

Вярва се, че когато Сингх видял дъще-
рята на друг местен управник, той по-
искал ръката й, като отправил предло-
жение към жителите на Кулдхара. Дал 
едно денонощие хората да си помислят 
и ги предупредил, че ако не се ожени 

за момичето, ще направи данъците за 
всички още по-високи след 24 часа.

Но има и друга легенда за причините 
за изчезването на населението. Вярно 
е, че тя е свързана и с името на същия 
владетел - Салем Сингх. Според тази ле-
генда той се е

влюбил в една 
от селянките

и искал да се ожени за нея, без да обръ-
ща внимание на несъгласието на моми-
чето. Заповядал на пазачите си да дой-
дат в селото и да я вземат със сила.

Селяните убедили пазачите да поча-
кат до сутринта. И тъй като ръководи-
телят на селищната общност бил баща-
та на самото момиче, той наредил на 
всички да се съберат и да напуснат се-
лото през нощта.

Легендата разказва още, че от лоял-
ност към своя управник, бащата на мо-
мичето, всички решили заедно да на-
пуснат селото, преди часовият срок да 
е изтекъл, оставяйки след себе си всич-
ко. Преди да тръгнат, изрекли прокля-
тие - селото никога повече да не бъде 
пълно с хора, поне това твърдят стари-
те легенди. В селцето могат

да се видят руините 
от над 400 постройки

част от които все още са запазени.
Категорично мнение обаче как и 

защо само за една нощ хората напус-
кат селцето, все още няма. Жителите 
на близките градове и села обаче са 
по-влюбени в историята на прокляти-
ето над Кулдхара. В момента селището 
е превърнато в туристическа дестина-
ция, въпреки че продължава да се раз-
пада. То е недостъпно през нощта, за-
щото хората от съседните села вярват, 
че след залез свръхестествени съще-
ства и сили завладяват мястото.

Самата история започнала да при-
влича голям брой туристи. Там са били 
и изследователи на паранормални яв-
ления, които съобщавали, че са виж-
дали странни сенки, чували необясни-
ми звуци и усещали призраци. Затова 
на посетителите се разказват всякакви 
истории за призраците, живеещи в се-
лото.

Или как едно някога процъфтяващо място се превръща в пустош и руини

Прокълнатото село, 
което изчезна за една нощ

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Снимки: Wikipedia

Снимкa: Flickr
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П
рави улици, фигури като ог-
ромни блокове, територия 
от милиарди квадратни ки-
лометри. Един светещ град, 
който се появява изненад-

ващо на хиляди екрани и устройства в 
Америка в реално време през 1994 г. 
Феноменът е заснет случайно от телес-
копа Хъбъл на НАСА. Снимките обаче не 
след дълго са засекретени или изтрити. 
Хиляди очи обаче са видели неверо-
ятните кадри и за тях няма съм-
нение – това е Градът на Бога, 
Раят, към който е устреме-
но човечеството от хиля-
ди години.

Датата е 26 декември. 
Коледният дух витае 
из въздуха и напълно е 
завладял сърцата на ми-
лиони по света. Хъбъл 
наскоро е претърпял по-
правка на оптичната систе-
ма и сега изпраща към Земя-
та множество снимки, които да 
докажат безупречната му работа към 
момента. Кадрите се качват директно 
на сървъра на телескопа и са достъпни 
дори и за обикновените хора. Именно 
в тази поредица от фотографии се раз-
крива това истинско коледно чудо, раз-
казва „Списание 8“. Петно в простран-
ството, обляно и излъчващо неземна 
светлина.

Градът на Бога
Така предстои да бъде наречен кос-

мическият феномен. От НАСА не успя-
ват да забранят достъпа до сайта вед-
нага и снимките стават достояние на 
много любители, астронавти и световни 
учени. Но малко по-късно изображени-
ята са свалени от интернет, а от косми-
ческата агенция обявяват, че искрящо-
то бяло петно, забелязано на тях, не е 
нищо повече от обикновена оптическа 
грешка.

Професорът от университета във 
Флорида – Кен Уилсън - обаче прави 
подробен анализ и допълнителни из-

следвания на ка-
дрите. Пред очи-
те му се разкрива 

интересна гледка 
- нетипична струк-

тура, изпълваща 
светещата точка, коя-

то не може да бъде науч-
но обяснена.

В НАСА настава смут. Проведено е 
спешно заседание, на което е взето ре-
шение за повторно и по-детайлно зас-
немане на мистериозната космическа 
формация. Новите кадри са повече от 
смайващи. На тях е запечатан огромен 
бял град. С прави улици и равномерно 
подредени фигури, наподобяващи бло-
кове в някой фантастичен град. Дължи-
ната му е няколко милиарда километра, 
изцяло обгърнати и излъчващи божест-
вена светлина. Големината на плаващия 
във Вселената град надхвърля много-
кратно размерите на всички познати до 
момента на човечеството космически 
обекти. Но цялата тази информация по-
пада дълбоко в засекретените досиета 
на НАСА.

Обществото вече е на път да се съ-
гласи с твърдението, че Божият град е 
просто техническа грешка и не същест-
вува такова нещо. Но в този момент д-р 
Марсия Мезон успява да изнесе една от 
снимките на светлинния град. Както и 

доста вътрешна информация, включи-
телно твърдения, че тогавашният пре-
зидент на САЩ Бил Клинтън и вицепре-
зидентът Ал Гор са добре запознати със 
случващото се.

След появата на снимката мнози-
на твърдят, че именно това е Градът на 
Бога. Мястото, където се намира онази 
неземна разумна енергия, в която под 
една или друга форма вярват хората по 
света и я наричат Бог. Онова простран-
ство, което сме свикнали да определяме 
като Рай, и където според мнозина оти-
ват душите, след като приключи земни-
ят им път.

Това е един от малкото случаи, в които

науката и религията 
са на едно мнение

А именно, че някъде там има нещо по-
вече. Нещо по-голямо, мощно и интели-
гентно от земния разум и триизмерния 
материален свят на нашата планета. И 
научните среди, и религиозните маси 
откриват категорично доказателство за 
това в заснетия по Коледа кадър на Бо-
жествения град. 

Някои вярващи твърдят още, че това 
е новият Йерусалим, за който пророкът 
Езекил разказва в Библията.

„…И отведе ме чрез Духа на една го-
ляма и висока планина, и показа ми све-
тия град, Ерусалим, който слизаше от не-

бето от Бога, и имаше божествена слава 
като светеше, както свети някой много 
скъпоценен камък, като яспис, прозра-
чен като кристал.“

Градът на Бога няма нито Слънце, нито 
Луна. Той е единственото светещо тяло 
в тази част на Космоса. А Езекил пише:

„И градът нямаше нужда от слънце, 
нито от луна, да го осветява, защото Бо-
жията слава го осветяваше...“

Тези и още подобни примери карат 
много хора да вярват, че пророчеството 
се е сбъднало и в светещия град наисти-
на живее Бог.

Другата възможна хипотеза е, че ако 
приемем

съществуването 
на извънземните

за факт и че Космосът се населява от 
различни цивилизации, то Градът на 
Бога може да се окаже обитание имен-
но на някоя от тях. Свят, обвит в мисте-
рии, за които към момента можем само 
да гадаем.

Интересно е, че плаващият в Космоса 
град се намира в самия център на Все-
лената. Това показват данните от множе-
ството направени компютърни анализи 
и изчисления. С други думи – всички га-
лактики се въртят именно около засне-
тата от Хъбъл космическа аномалия и 
това е точката, където преди милиарди 
години е започнал Големият взрив.

Този факт окончателно потвърждава 
значимостта на открития и скрит от по-
гледите на хората по-късно искрящ кос-
мически град. Още по-интересно е оба-
че защо днес, десетилетия по-късно, 
НАСА все още отрича, че Градът на Бога 
съществува, и отказва да разсекрети 
снимките и информацията, които има за 
него. Въпросите обаче остават: Какво ли 
още са открили във и около него и кой 
в крайна сметка наистина живее там?! 
Какви тайни и същности са скрити в Бо-
жествения град и кога ние – обикнове-
ните хора, ще получим достъп и знание 
поне за една малка част от космически-
те мистерии, които населяват Вселената.

Невероятният космически феномен се появил на хиляди устройства

26 декември 1994 г.: Когато 
Хъбъл засне Града на Бога

Heaven and hell

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Р
азследването на инцидента, 
довел до гибелта на баскет-
болната звезда Коби Брайънт, 
дъщеря му Джина и още шес-
тима души, обяви нови дан-

ни. Според тях пилотът на хеликоптера, 
който катастрофира, е бил абсолютно 
дезориентиран.

Новите подробности от федералното 
разследване бяха изнесени преди дни. 
Те сочат, че пилотът Ара Зобаян е съоб-
щил по радиостанцията, че се опитва да 
се издигне до 1200 метра, за да избегне 
гъстата облачност, но всъщност се е сни-
жавал.

Хеликоптерът все повече и повече се 
е снишавал и е вървял

към хълма, 
в който се разби

убивайки всички девет души на борда - 
осем пътници и пилота.

Инцидентът се случи в неделя сутрин-
та на 26 януари. Баскетболната легенда 
Коби Брайънт и дъщеря му Джиана пъ-
туваха с хеликоптера за баскетболен 
мач.

Според Националната агенция за 
транспортна безопасност (NTSB) пило-
тът може да е разчел грешно ъглите, 

които показват дали се изкачва или сни-
шава във височина. Властите съобщиха 

още, че това може да се случи, ако пи-
лотът е неориентиран или видимостта е 
била намалена.

Докладът от катастрофата вече е 1700 
страници, но властите все още отказ-
ват да правят окончателни заключения, 
докато разследването не приключи на-
пълно.

От NTSB казаха още, че няма данни 
за повреда в двигателя на хеликопте-

ра преди катастрофата и че роторът се 
е въртял до последно, преди машината 
да се разбие в хълма със скорост от 296 
км/ч.

Сблъсъкът образува кратер с разме-
рите на футболно игрище на хълма в Ка-
лабасас, Калифорния. Друга любопитна 
подробност е, че точно преди да излети, 
пилотът е изпратил съобщение в групов 
чат, казвайки, че времето е „добро“.

Нови данни за гибелта на Коби: 
Пилотът - тотално дезориентиран
Според разследването Абе Зобаян обявил, че издига хеликоптера, докато всъщност го снижавал

Легендата загина, след като частният 
му хеликоптер се разби край Лос Андже-
лис. Инцидентът стана на 26 януари су-
тринта, неделя, в градчето Калабас.

Хеликоптерът е трябвало да закара 
Коби и дъщеря му до мач, в който Джи-
яна е трябвало да играе, а катастрофата 
е причинена от лошата видимост. Съпру-

гата му Ванеса и другите три дъщери на 
семейството не пътували с тях.

Коби Брайънт прекарва 20-годишната 
си знаменита кариера в „Лос Анджелис 
Лейкърс“. Пет пъти е шампион на НБА, 
два пъти е избиран за най-стойностен 
баскетболист (MVP) на финалите, 18 пъти 
е избиран за участие в Мача на звездите.

Сблъсъкът край Лос Анджелис

https://cabinetleader.com/
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Втори българин 
в „Интер“

Тенис във Флорида: Българин 
срещу българин на корта

Двама българи застанаха един 
срещу друг в демонстрати-
вен мач по тенис в Бредънтън, 
Флорида.

Българският талант Адриан 
Андреев постигна победа с 6:2, 6:4 над 
състезаващия се за САЩ българин Вик-
тор Кирков след 101 минути игра.

Андреев взе първия сет със серия от 
пет поредни гейма, а във втората част 
реализира единствен брейк в деветия 
гейм, след което стигна до успеха при 
собствен сервис.

Победата дойде, след като ден по-

рано Андреев загуби от американеца 
Себастиан Корда със 7:5, 6:7(6), 7:10 в 
друг демонстративен мач, който се игра 
също в Брейдънтън. Българинът отстъ-
пи на 223-ия в света след оспорван мач, 
продължил 2:23 часа. Ден по-рано

Андреев се наложи 
над канадеца

Питър Полански с 6:2, 6:0.
Андреев показа силна игра във Фло-

рида и през април, когато спечели ня-
колко мача на демонстративния тенис 
турнир „International Tennis Series“.

В първия си мач той победи катего-
рично Джон Сератини от Съединени-
те щати с 4:1, 4:1 за 41 минути. Андреев, 
който е 685-и в класацията на АТП, спе-
чели пет поредни гейма от 1:1 в първия 
сет до 2:1 във втория.

След това софиянецът се наложи от-
ново над американец без класиране в 
световната ранглиста. Адриан надигра 
с 4:0, 4:3 (3) за 42 минути Никола Самар-
джич.

Накрая нашето момче надви и номер 
398 в света Евън Кинг от САЩ с 4:2, 4:2. 
Срещата продължи само 37 минути.

 Адриан Андреев  
победи състезаващия се 
за САЩ Виктор Кирков

Снимкa: tenis.bg

Големият талант на „Ботев Плов-
див“ – Никола Илиев, беше про-
даден на „Интер“, съобщи Gol.bg

Клубът ще получи 500 000 евро, 
което е доста по-голяма сума от 
обичайните за 16-годишен футбо-
лист. „Канарчетата“ ще вземат и 15% 
при бъдещ трансфер на атакуващия 
халф.

Илиев е едва вторият български 
играч, който ще носи екипа на „Ин-
тер“. Първият е Димитър Макриев. 
Интересното е, че през 2003 г. „не-
радзурите“ платиха същата сума на 
ЦСКА за тогава 18-годишния напада-
тел. За жалост, той изигра само един 
мач за Купата на Италия. Тогава „Ин-
тер“ не успя да го картотекира, защо-
то само един чужденец имаше право 
да играе в отбора.

Снимкa: „Ботев Пловдив“

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Н
ай-новата класация на 
списание „Форбс“ за най-
богатите хора в света 
включва общо 2095 души, 
които притежават мили-

ардни състояния. Свръхбогатите хора 
на планетата предпочитат да живеят в 
световните мегаполиси. Ето в кои гра-
дове живеят най-много милиардери:

Сингапур: 
31 милиардери

31 свръхбогаташи с общо състояние 
от 95,3 милиарда долара са избрали 
да живеят в града държава. Най-бога-
тият от тях е Жанг Йонг, собственик на 
популярната верига за бързо хране-
не Haidilao, който е увеличил състоя-
нието си до общо 11 милиарда дола-
ра. Сингапур е и новото попълнение 
през тази година в топ 10 на градовете 
с най-много милиардери.

Сан Франциско: 
37 милиардери

Трийсет и седем от най-богатите 
хора в света живеят в Сан Франциско 
– с 5 по-малко, отколкото през 2019 го-
дина. Общото им състояние възлиза 
на 90,7 милиарда долара, от които 1/10 
притежава съоснователят на Фейсбук 
Дъстин Московиц, който притежава и 
2,3% от акциите на компанията.

Мумбай: 
38 милиардери

Общо 38 милиардери живеят акту-
ално в Мумбай, чието общо богатство 
възлиза на 149,3 милиарда щатски до-
лара. Най-богатият от тях е основният 
собственик на Reliance Industries Му-
кеш Амбани с лично състояние от 52,7 
милиарда долара. Той е и най-богатият 
човек в Азия.

Шънджън: 
44 милиардери

Всичките пет нови попълнения в 
листата на милиардерите от Шънджън 
са спечелили богатството си със собст-
вени усилия, а не по наследство. Така 

милиардерите, живеещи в китайския 
мегаполис, стават 44-ма с общо със-
тояние от 220,2 милиарда щатски до-
лара. Най-богатият от тях е Ма Хуатенг 
– главен изпълнителен директор и съ-
основател на един от световните ин-
тернет гиганти Теnсеnt. Богатството му 
се оценява на 38,1 милиарда щатски 
долара.

Шанхай: 
46 милиардери

Общо 46 милиардери живеят в Шан-
хай, чието общо състояние обаче е по-
малко от това на супербогаташите от 
Шънджън или Мумбай – „само“ 130,7 
милиарда долара. Сред тях е и соб-
ственикът на компанията за електрон-
на търговия Pinduoduo Колин Хуанг, 
чието богатство се увеличи повече от 
два пъти след 23 март – т.е. по време 
на карантината заради пандемията от 
Ковид-19, и в момента то се оценява на 
35,6 милиарда щатски долара.

Лондон: 
56 милиардери

Кризата около Брекзит почти ни-
как не се отрази на най-богатите бри-
танци. Общо 56 милиардери живеят в 
британската столица. Общото им със-
тояние възлиза на 212,7 милиарда до-
лара. Най-богатият британец е Лен 
Блаватник, собственик на една от най-
големите звукозаписни компании в све-
та – Warner Music Group. Неговото със-
тояние възлиза на 17 милиарда долара.

Пекин: 
67 милиардери

В китайската столица живеят 67 ми-
лиардери, чието богатство се изчисля-
ва на 218,2 милиарда щатски долара. 
В сравнение с 2019 година, Пекин се е 
сдобил с нови шестима супербогата-
ши. Най-богатият пекински милиар-
дер е шефът на софтуерната компания 
ByteDance, към която принадлежи и 

популярното приложение TikTok Джан 
Йимин. Богатството му възлиза на 16,2 
милиарда щатски долара.

Москва: 
70 милиардери

Осемдесет процента от руските ми-
лиардери живеят в столицата Москва. С 
цифри: те са 70 на брой с общо състоя-
ние от 301,7 милиарда щатски долара. 
Подобно на Шънджън, повечето от тях 
сами са натрупали богатството си, но 
много от тях са приближени на руския 
президент Владимир Путин, уточняват 
от „Форбс". Най-богатият московчанин 
е собственикът на металодобивната 
компания „Норилски никел“ Владимир 
Потанин, притежаващ 19,7 милиарда 
долара.

Хонконг: 
71 милиардери

Много от милиардерите на Хонконг 
са натрупали богатството си от сделки 
с недвижими имоти. Спадът на цените 
в сектора се отрази също и на супербо-
гаташите. Така например през 2020 го-
дина броят на милиардерите е намалял 
с осем, но все още в Хонконг живеят 71 
свръхбогаташи, чието общо състояние 
достига 321 милиарда долара. Най-бо-
гатият от тях – магнатът Ли Шау Ки при-
тежава 28,1 милиарда долара. Той е ос-
новател на холдинга Henderson Land 
Development и съосновател на Sun 
Hung Kai. И двете компании работят в 
сектора на недвижимите имоти.

Ню Йорк: 
92 милиардери

Ню Йорк оглавява класацията за шес-
та поредна година, като милиардерите, 
живеещи там, са се увеличили с осем за 
една година. Сред тях е и рапърът Джей 
Зи. Общо 92-ма милиардери са избрали 
Ню Йорк за свое местожителство. Тях-
ното състояние възлиза на 424 млрд. 
долара. Най-богатият нюйоркчанин е 
медийният магнат и бивш кмет на гра-
да Майкъл Блумбърг, притежаващ 48 
млрд. долара.

Топ 10: Градовете с  
най-много милиардери в света
2095 са милиардерите в света, сочи най-новата статистика на Forbes

Ню Йорк Хонконг 

Москва Мумбай 

Снимкa: БТА

Снимкa: PixabayСнимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

https://www.zneimerlaw.com/
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Customer Service 1-877-338-1545
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9¢
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Klausau.com

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

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

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

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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55-годишният актьор предлага 15-ми-
нутна среща на човек, който дари 
най-много в търг, организиран с 

благотворителна цел. Средствата ще отидат 
за организацията „Camp Rainbow Gold“, която 
се грижи да предостави забавления на деца, 
диагностицирани с рак.

Рийвс отдавна тайно подкрепя инициати-
вата и дарява различни суми. Той е започнал 
да го прави в чест на една от сестрите си, коя-
то губи битката си с левкемията.

„За мен това е нещо много специално“, каз-
ва Рийвс и добавя, че много се радва, когато 
филмите му се приемат добре както от крити-
ците, така и от феновете.

Освен вечеря с Киану на търг се предлага 
и 15-минутен частен концерт на Али Брук от 
групата „Fift Harmony“.

Синът на Анджелина Джоли 
я снима за списание

Ясмин Джаксън, внучка на Джо 
Джаксън и племенница на Май-
къл Джаксън, сподели, че е била 

жертва на престъпление от омраза.
На 30 май полицията в Лас Вегас се 

отзовава на сигнал за нападната жена. 
Когато органите на реда пристигат на 
мястото, те арестуват 22-годишната Ан-
джела Бонели, а Ясмин е била заведена 
до най-близката болница, за да й бъде 
оказана лекарска помощ. По тялото си 
тя е имала множество прорезни рани. 
Жената я е преследвала по улицата и 
изведнъж я е нападнала с нож.

Джаксън споделя, че не е можела да 
си движи врата в продължение на ня-
колко дни и вече се страхува да бъде 
сама.

Ясмин се обърна към всички, които 
таят омраза към чернокожите, и ги по-
моли да променят мисленето си.Учени от университета на Калифорния са раз-

работили наногъби, хиляди пъти по-дребни 
от диаметъра на човешки косъм, за които се 

надяват да могат да се използват да привличат и 
неутрализират новия коронавирус.

Наногъбите са покрити с мембрани от бело-
дробни или имунни клетки. Те притежават същи-
те протеинови рецептори на повърхността, които 
коронавирусът използва, за да проникне в чо-
вешките клетки. При експерименти наногъбите 
успешно действат като примамка, за да привле-
кат и дезактивират коронавируса.

„Те могат да действат навсякъде в организма. 
Ако бъдат въведени в белия дроб, ще останат ос-
новно там. Но ако ги инжектираме в кръвта, те ще 
циркулират в кръвообращението и ще премина-
ват през всички органи“, поясняват учените.

Учени са открили доказателство, че в древ-
ността на територията на Австралия са жи-
вели огромни месоядни динозаври.

Изследователи от университета на Куинсланд 
са анализирали отпечатъци от стъпки и са стиг-
нали до заключението, че те са принадлежали на 
хищни динозаври с едри тела, които са достигали 
на височина до 3 м, а на дължина - до 10.

За сравнение - появилият се 60 милиона годи-
ни по-късно страховит хищник тиранозавър рекс 
е бил с височина около 3,25 м и приблизителна 
дължина 10 м.

„Отпечатъците вероятно са оставени от гигант-
ски карнозаври. Древните създания са пристъп-
вали из блатистите гори на Южен Кунсланд. По 
онова време те са били едни от най-големите 
хищни динозаври на планетата.

Наногъби поглъщат 
COVID-19

В Австралия откриха следи 
от огромни хищници

Племенницата на Джако 
стана жертва на расизъм

Киану Рийвс вечеря с фен 
онлайн срещу дарение

Заради ограниченията за 
предпазване от коронави-
руса снимки на актрисата за 

издание са направени у дома от 
11-годишния й син Нокс. На тях 
се вижда как Джоли е седнала на 
стълбите пред къщата си в свобод-
на домашна рокля, без грим и при-
ческа. Звездата споделя, че по вре-
ме на карантината е била заедно с 
всичките си деца и многото им до-
машни любимци.

Семейството има кучета, кот-
ки, змия, гущер, а съвсем наско-
ро към тях са се присъединили и 
два заека. Анджелина признава, че 
пухкавите любимци са инвалиди и 
трябва да носят специални прис-
пособления, за да ходят.

„Те са толкова уязвими и това 
помогна на децата ми да се фоку-
сират върху грижата за другия по 
време на пандемията“, споделя 
звездата.
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Веселин Маринов стана дядо на 
близнаци. Неговата единстве-
на дъщеря Йоана роди близ-

начетата в столичната болница „На-
дежда“, а полът на бебета е момче и 
момиченце. Щастливите родители 
са кръстили новородените си Весе-
лин и Цветелина на първите имена 
на бащите си.

Веселин Маринов преди време 
беше споделил, че едно внуче ще 
даде нов смисъл на живота му. А 
сега съдбата го награждава с цели 
две.

Йоана успя да опази бременност-
та си в тайна. Под секрет мина и 
сватбеното й тържество със съпру-
га й Евгени през миналата есен в из-
вестен голф комплекс край Разлог. 
Това е втори брак за щерката на ес-

традния трубадур, която преди вре-
ме бе омъжена за известения лекар 

д-р Станимир Сираков, който също 
вече има семейство.

Веселин Маринов стана дядо на 

Веселин Маринов стана 
дядо на близнаци

Индийски пчелар се доверява на насекоми-
те, за които се грижи толкова много, че ос-
тави 60 000 от тях да покрият лицето му.

Нейчър Ем Ес е убеден, че пчелите не го възпри-
емат като заплаха. Той им позволява да се струп-
ват по лицето му от 7-годишен, за да впечатлява 
приятелите си в Керала. Рискът от ужилване не го 
притеснява, защото мисли, че ако това се случи, 
вината ще е негова.

Когато работи с пчелите, Нейчър си спомня съ-
вета на баща си - да е спокоен с тях и да ги третира 
като приятели, да диша дълбоко, да не губи тър-
пение и да не е поддава на страх.

Дори опитни пчелари могат да получат опасни 
алергични реакции от ужилвания. Особено бо-
лезнени са те, когато са по устните и клепачите.

60 000 пчели покриха 
лицето на собственика си

Това е втори брак за щерката на ес ме бе омъжена за известения лекар вече има семейство.

Лейди Гага подари якето си  
на фен на улицата
Изпълнителката беше заснета как по-

дарява коженото си яке на своята 
фенка Шанън Маккий. Двете се сре-

щат пред магазин в Малибу, а първоначал-
но жената не е познала Гага, когато й е на-
правила комплимент за якето.

„Казах й, че има много готино яке, и тя 
ми благодари“, казва тя.

Жената е споделила история със звезда-
та, която касае най-близкия й приятел от 
училище. „Просто й казах, че той й беше го-
лям фен и тя е причината да приеме сек-
суалността си и да я разкрие пред мен.“ 
Маккий допълва, че всичките татуировки 
на момчето са посветени на Гага. „Просто 
исках да ти благодаря, че си такъв добър 
съюзник“.

Тя допълва, че по принцип не досажда 
на звездите, които вижда по улицата.

Тази невероятна случка се разиграва в едно 
от китайските огнища на коронавирус – про-
винция Хубей. Китайка родила двама братя 

близнаци с интервал от 10 г. През 2009 г. 41-го-
дишната жена се обърнала към специалисти, за 
да зачене ин витро. От няколкото оплодотворе-
ни ембриона в матката й бил пренесен само един, 
а останалите били замразени. Бременността при-
ключила с раждането на първото дете.

Пред 2019 г. жената решила да използва един 
от замразените ембриони. Така на 16 юни на бял 
свят се появил вторият близнак.

„От медицинска гледна точка Лу-Лу и Тун-Тун са 
близнаци“, заяви един от лекарите, който помагал 
на жената. - Теглото на единия съвпада с теглото 
на родния преди 10 г. - 3,48 кг“.

Медицинско чудо: Близнаци 
се родиха през 10 г.

Съдят Бионсе и Джей Зи 
заради песен

Бионсе и Джей Зи ще трябва да 
се справят със съдебен иск. 
Изпълнителите са съдени от 

ямайска артистка, която твърди, че 
не е получила признание за прино-
са си към песента „Black E¡ect“.

Д-р Ленора Стайнс съди двойка-
та за нарушаване на авторските й 

права и несправедливо забогатя-
ване. Тя твърди, че е предостави-
ла танцьори за видео, което е било 
направено, за да популяризира ал-
бума и турнето на Бионсе и Джей 
Зи. Д-р Стайнс добавя, че двойка-
та е искала тя да сподели мнени-
ето си за любовта, което щяло да 

бъде използвано само за реклам-
ни цели.

Жителката на Ямайка казва, че 
нейни вокали са били използвани 
в песента „Black E¡ect“ без нейно-
то разрешение. Освен това тя дори 
не е получила нито цент за работа-
та си.
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Дуриан е екзотичен плод с остра миризма. 
Наричат го „кралят на плодовете“, но той със 
сигурност не е по вкуса на всеки. Разпрос-

транен е основно в Югоизточна Азия. Плодовете 
са големи, бодливи, с много минерали и храни-
телни вещества. Има обаче един голям недоста-
тък - доста неприятна миризма.

Пътешественикът Ричард Стърлинг определя 
миризмата на дуриан като „нещо средно между 
свински изпражнения, терпентин и лук“. Фено-
вете се радват за кремообразната му консистен-
ция, но много други критици сравняват интензив-
ния му аромат с вонята на канализацията или на 
мръсни чорапи. Дуриан е забранен на обществе-
ни места в няколко азиатски държави

Поради този недостатък плодовете са забране-
ни за транспортиране в самолетите, автобусите и 
градския транспорт в някои азиатски страни.

За изненада на мнозина, регионът с най-мал-
ко дъжд е Антрактика. А най-дъждовното 
място на планетата е планината Уайалеале 

в Кауай, Хавай, където вали почти непрекъснато.

Дъждът невинаги прави земята мокра. В някои 
много сухи и горещи места дъждът понякога се 
изпарява, преди да стигне до земята.

Не всички капки дъжд са съставени от вода - на 
Венера е от сярна киселина и метан.

Когато капките дъжд достигнат земята, усеща-
ме миризмата на прясно разровената пръст. Това 
е така, защото почвата живеят бактериите акти-
номицети, които оставят усещането за този спе-
цифичен аромат.

Понякога дъждът има цвят. Този цветен дъжд се 
получава, когато падащите капки съдържат дос-
татъчно прахови частици в себе си.

Миризливият „крал на 
плодовете“ не е вкусен

Дъждът има цвят и аромат

Кели Кларксън: Критикуваха 
ме за тялото ми

Винъс Уилямс създаде своя ли-
ния екологично чисти слънце-
защитни продукти. Освен крем 

се предлага и серум с лека формула 
и слънцезащитен фактор 35. В него 
има хидратиращи съставки, които 
не позволяват на кожата да остане 
суха и да загрубее. 

В основата си продуктите съдър-
жат цинков оксид., който не вре-
ди на кораловите рифове в океана. 
Според Винъс нито един неин про-
дукт няма да навреди на планетата 
и са подходящи за различен тип и 
цвят на кожата.

Опаковките на козметиката на те-
нисистката са природосъобразни. 
Всички те могат да се рециклират. 
Така например и двата продукта са 
подходящи за вегани, като са тест-
вани, без да се извършва жестокост 
върху животни.

Винъс Уилямс с еко 
слънцезащитни продукти

Певицата Кели Кларксън сподели, 
че е получавала ужасни критики 
за фигурата си. 38-годишната звез-

да разкри, че най-тежките думи е чувала, 
когато е била и в най-добрата си физиче-
ска форма.

„В интерес на истината усещах по-голям 
натиск от хората, когато бях стройна. Кога-
то наистина бях слаба, но не супер здрава, 
защото бях изтощена от постоянни трени-
ровки и не много правилни навици „, при-
зна певицата.

По-рано този месец стана известно, че 
Кели е подала молба за развод със съ-
пруга си Брандън Блексток, с когото беше 
омъжена от почти 7 години. Бившите парт-
ньори отглеждат заедно две деца. Молба-
та е подадена на 4 юни и е за „непоправи-
ми различия“. Стана ясно още, че певицата 
сигурно ще си върне старата фамилия.

Таен тунел ще 
спасява Бекъм  
в дома им
Дейвид и Виктория Бекъм планират да изградят 

подземен проход в имота си в Котсуолдс. Нас-
коро двойката получи разрешение за тунел в 

селската им къща, която струва 6 млн. лири. Той ще 
води до винарска изба под разширен гараж, който 
осигурява място за 7 автомобила.

Фамилията била посъветвана от свой планиров-
чик, според когото тунелът „ще подобри сигурността 
на обитателите на имота“.

Плановете им за тунела идват след поредица от 
кражби в домовете на футболиста по време на ка-
рантината заради коронавируса.

В момента семейство Бекъм живеят там с три от 
четирите си деца.

Ед Шиърън също е инсталирал подобен проход 
под къщата си в Съфолк, който води до собствената 
му кръчма.
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Сто осемдесет и осем вещи и творения, свър-
зани с художника Пабло Пикасо, бяха про-
дадени на търг за 6,1 млн евро.

Наддаванията се проведоха в интернет, ниша, 
която от Сотбис желаят да попълнят и разви-
ят при евентуална поява на втора вълна от Ко-
вид-19. На колекционерите бяха предложени 
рисунки, керамики дори и палитри на великия 
художник, с които е нарисувал някои от най-из-
вестните си платна.

Керамиката „Голяма ваза с голи жени“ от петде-
сетте години на миналия век намери купувач за 
482 хиляди евро и се превърна в звездния лот на 
аукциона.

Около 60 предмета бяха изложени на търга от 
внучката на твореца, Марина Пикасо. Останалата 
част от лотовете бяха предложени от частни ко-
лекции.

Вещи на Пикасо продадени 
на търг за над € 6 млн.

29-годишният белгийски състезател по 
триатлон Валентен Глен се изкачи на 
2115 м надморска височина на прочу-

тия пиренейски връх Турмале, който е част от ле-
гендата на колоездачния Тур дьо Франс. Оттам 
минават и етапи от испанската Вуелта.

„Голям мечтател съм, тази инициатива си стру-
ваше подкрепата“, коментира Глен. „Планирал 
съм ново приключение през август“, загатна той.

Изкачването му не бе приятна разходка, а сери-
озно изпитание – както заради маршрута, така и 
заради студа и дъжда в последните 2 км. „Това бе 
наистина тежко, трябваха ми 2 часа, за да преодо-
лея този участък“, добави спортистът, който при-
зна, че чувства силна болка в седалището, бедре-
ната кост, шията, китките и лактите.

Кристен Стюарт ще се нагър-
би с тежката задача да изи-
грае покойната лейди Даяна 

в нов документален филм. Актри-
сата, позната на публиката от поре-
дицата „Здрач“, ще участва в лентата 
„Spencer“.

Историята ще разказва за нача-
лото на 90-те години, когато прин-
цеса Даяна бяга в Норфолк за Коле-
да и започва да се съмнява в брака 
си с принц Чарлз и дали наистина 
иска да стане кралица. Базирайки 
се на годините, в които се развива 
действието, принцовете Хари и Уи-
лям трябва вече да са малки мом-
чета.

Нещото, по което Стюарт и Да-
яна си приличат, е преследването 
от медиите. Актрисата на няколко 

пъти е споделяла, че след излизане-
то на „Здрач“ се е превърнала в цен-

тър на внимание, което сериозно е 
пречило на личния й живот.

В очакване на бебето:  
Хилария Болдуин взе бавачка
Хилария Болдуин си взе гледач-

ка. 36-годишната инструктор-
ка по йога, която очаква пе-

тото си дете, сподели в социалните 
мрежи, че е прибягнала до услуги-
те на жена, след като решила, че ще 
продължи да работи.

Хилария обяснява, че е получила 
множество критики за това си ре-
шение да наеме бавачка, и че вмес-
то да си стои вкъщи, продължава да 
работи.

„Нито моето семейство, нито се-
мейството на Алек живеят близо. 
Добре е да приемете помощ и да не 
се срамувате, въпреки че някои мо-
гат да ви обвиняват за това“, комен-
тира тя.

Само преди ден едно от децата 
на Хилария и актьора Алек Болду-
ин – Рафаел, стана на 5. По този по-
вод многодетната майка му направи 
домашно приготвена шоколадова 
торта.

Босненският музикант Горан Брегович бе осъден за 
плагиатство. Той ще трябва да заплати 1 млн. евро на 
прочутия френски композитор Енрико Масиас заради 

незаконно използване на негова музика.
Преди около 10 г. Масиас заведе дело срещу Брегович. 

Той го обвини, че е откраднал неговата музика. Тя звучи във 
филма на Емир Кустурица „Аризона дрийм“.

Десет години по-късно френският съд призна Брегович 
за виновен.

Това не е първото прегрешение на босненския музикант. 
Неотдавна той призна, че е употребявал кокаин, докато е 
свирел с рок групата „Бйело Дугме". Наркотикът му е бил 
доставян от „Юготон“.

„За две седмици трябваше да напиша определен брой 
песни и това ми помагаше да остана буден“, споделя компо-
зиторът. Това се е случило, когато е бил на 18 г.

Кристен Стюарт влиза  
в ролята на принцеса Даяна

Таен тунел ще 
спасява Бекъм  
в дома им

Белгиец изкачи връх в 
Пиренеите върху топка

Горан Брегович 
бе осъден за 
плагиатство
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П
алау е островна държава 
с население от 18 хиляди 
души и една от малкото ос-
танали на земята територии, 
незасегнати от заразата - за-

едно със Самоа, Туркменистан, Северна 
Корея и базите на Антарктида.

Паниката пристига 
преди заразата

Най-близките съседи на Палау са на 
стотици километри, а Тихият океан, за-
обикалящ от всички страни островна-
та група, изпълнява ролята на щит сре-
щу вируса. Океанът и ограниченията за 
пътуване все още задържат Covid-19 да-
леч от бреговете на Тонга, Соломонови-
те и Маршаловите острови, Микронезия 
и други. Но отдалечеността от континен-
тите не гарантира, че опасният корона-
вирус няма да стигне и дотам. Северни-
те Мариански острови вече потвърдиха 
първите случаи на заразени.

Въпреки че коронавирусът още не е 
стигнал дотам, в Палау се наблюдават 
гледки, сходни с тези в Европа. „Можеш 
да усетиш растящото напрежение и тре-
вожността, докато пазаруваш“, разказва 
жителка на острова, цитирана от „Дой-
че веле“. В Корор, най-големия град на 
Палау, хората не бяха отминати от па-
ническото запасяване с продукти и де-
фицит на маски, дезинфектанти и алко-
хол в супермаркетите. Междувременно 
вече има и няколко съмнителни случая 
на заразяване с коронавирус, като един 
човек дори е под карантина, докато из-
лязат резултатите от изследванията му.

Запасите могат 
да свършат

Отдалечеността на тихоокеанските 
острови засега предпазва някои от тях 
от инфекции, но създава други пробле-
ми. Островите разчитат основно на про-
дукти, които пристигат с кораби и са-
молети. В условията на пандемия това 
означава, че запасите им скоро могат да 
свършат. „Юнайтед Еърлайнс“ доскоро е 
летяла шест пъти седмично до съседния 
Гуам. На острова вече има 50 потвър-
дени случаи на заболели, а полетите са 
ограничени до един седмично.

Подготовка 
за неизбежното

Лекарите в Палау се запасиха с тесто-
ве от Тайван. Същевременно правител-

ството построи пет изолационни стаи, 
в които могат да бъдат настанени до 14 
пациенти. Усещането е, че островът се 
подготвя за неизбежното. Ако Covid-19 
пристигне на острова, удар ще понесат 
едновременно здравеопазването и ико-
номиката. Малката държава разчита на 
туризма.

Ронди Рони, който организира големи 
туристически събития, казва, че е сил-
но разтревожен. „Имам заеми и сметки, 

които са отворени“, признава той пред 
агенция Франс прес. „Надявам се прави-
телството да направи нещо и за нашата 
икономика, за да й помогне да се възста-
нови“, добавя той.

Глобалната пандемия се отразява и на 
най-отдалечените части на света. Явно 
никой не е застрахован срещу вируса.

Палау – там, където 
няма коронавирус
Тихоокеанската островна държава е една  

от малкото в света, където няма Covid-19
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