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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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За мнозина заграбеният от почетния 
председател на ДПС Ахмед Доган плаж 
край Бургас е новина. Съпредседателят 
на “Демократична България” Христо Ива-
нов акустира драматично по вода на пла-
жа “Росенец”, защото пътят дотам отдав-
на е частен и преграден. Десантът беше 
предаван на живо във Facebook и така 
всички успяха да видят #кой наистина уп-
равлява държавата и я смята за лична не-
гова собственост. По закон плажовете и 
крайбрежието са изключителна държав-
на собственост - все пак служат и за въш-
на граница на страната, а и на ЕС. 

Но за Доган това явно не важи. От годи-
ни в BG VOICE разказваме за заграбения 
полуостров - още през юли 2015 г., кога-
то той го загради и започна строежа на 
летните си сараи със заем от фалиралата 
КТБ. И още много пъти след това. Защо-
то проблемът не е просто с един строеж, 
а за смисъла на това какво точно е дър-
жавата и докъде могат да бъдат тествани 
ограниченията и правилата. 

Държавните институции работеха като 
добре смазана машина, за да организи-
рат застрояването там и оставането на 
плажа без концесионер в ръцете на До-
ган. После общинският път беше пре-
върнат в частен - много след като там 
имаше поставени бариера и охраните-
ли. Ако имаше как да оградят и морето, 
сигурно Христо Иванов и така нямаше 
да стигне до плажа, който по конститу-
ция е за общо ползване от всички бъл-
гарски граждани. Но в държавата има 
един гражданин, който е по-гражданин 
от всички други - роденият в село Пчела-
рово Ахмед Доган. Освен че е заграбил 
плажа и построил този замък в стил му-
тро-барок, бившият вече депутат се полз-
ва от държавна охрана от НСО. Именно 
тези мъже, препасани с чантички като 
продавачи на царевица на плажа, бутаха, 
обиждаха и заплашваха Христо Иванов 
при опита му да отиде на плаж. Разбира 
се, 24 часа нито НСО, нито правителство-
то потвърдиха, че това са техни служите-

ли. Нищо, че по закон те би трябвало да 
се легитимират при изпълнение на слу-
жебните си задължения. А самият Доган 
не се виждаше никъде наоколо, за да се 
обясни присъствието им, защото поне на 
документи те не охраняват сгради и пла-
жове, а самият него. Ден по-късно прези-
дентът Румен Радев потвърди, че батките 
са гардове от НСО. Самата НСО номинал-
но се води под контрола на президента, 
но без реални правомощия.

Радев още веднъж поиска да се прера-
згледа държавната охрана за Доган и на 
другия най-важен гражданин и депутат 
от ДПС Делян Пеевски. Според Радев от 
изпълнителната власт и подопечните на 
Бойко Борисов ДАНС и МВР зависи кого 
ще охранява службата. 

Но реакция от прокуратура и изпълни-
телна власт няма по видяното във видео-
то - служители на НСО нарушават всички 
разпоредби, закони и конституцията и не 
допускат български граждани да отидат 
на обществения плаж. И няма (почти) ни-
каква институционална реакция. Защото 
отдавна знаем, че не премиерът реално 
управлява държавата, а този задкулисен 
кръг от остатъци на бившата Държав-
на сигурност и техните агенти. А техни-
ят обръч от фирми здраво са прихванали 
всичко в държавата - от плажовете до уп-
равляващите и контролиращи институ-
ции. А най-отгоре седят Доган и Пеевски. 
Затова могат не само да въртят машина-
ции, фалират банки, контролират медии, 
притискат бизнеси и хора, а направо  да 
заграбят каквото си поискат от държава-
та. И плячката да бъде пазена от Нацио-
налната служба за охрана. И когато тези 
хора изчезнат, на тяхно място ще се поя-
вят нови. Защото са продукт на една сис-
тема, която 30 години все още не може да 
бъде унищожена.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Има ли още съмнения 
#Кой управлява 
държавата
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С
блъсъци между политици и 
въоръжени охранители ста-
наха в понеделник на плажа 
край морската резиденция 
на Ахмед Доган. Сцените бяха 

излъчени на живо във Facebook от съп-
редседателя на „Демократична Бълга-
рия“ Христо Иванов.

Заедно с други двама политици от 
формацията Иванов пристигна с лодка 
близо до имота на Доган в парк „Росе-
нец“ край Бургас, но на брега го чакаха 
трима охранители, към които впослед-

ствие се присъединиха и други техни ко-
леги. По време на излъчването, просле-
дено на живо от над 6000 потребители, 
се видя как охранителите отказаха да се 
легитимират, не отговориха на въпроси-
те дали са от Националната служба за ох-
рана, със сила избутаха Иванов и колеги-
те му в морето и заплашиха да им спукат 
лодката.

Заради напрежението Иванов повика 
полиция, която поиска личните карти на 
потърпевшите, но не и тези на охраните-
лите.

Плажът е публична държавна собстве-
ност, а Иванов и колегите му обясниха, 
че опитали да отидат на него, за да пока-
жат нагледно

какво случва, когато някой 
се опита да приближи

лятната резиденция на почетния пред-
седател на ДПС.

Ахмед Доган ползва охрана на НСО 
по непублично решение на специал-
на комисия, а къщата в „Росенец“ е така 
наречената му лятна резиденция. Един-
ственият достъп до нея е по вода или по 
частен път, препречен от охрана. Христо 
Иванов представи на полицията кадас-
трална карта и писмо на областния упра-
вител на Бургас, според които малкият 
плаж, на който се разигра сцената, про-
дължава да е публична държавна соб-

ственост. Той посочи, че всеки български 
гражданин би трябвало да има достъп 
до нея.

От НСО коментираха сблъсъка, без да 
дадат отговор на въпроса дали гардове-
те са на служба при тях. „Отказваме да 
бъдем въвличани в политически акции, 
независимо от техните подбуди“, написа-
ха от институцията.

В парк „Росенец“ до Бургас някога се 
е помещавал яхтклуб и гребна база на 
държавното предприятие „Нефтохим". 
След приватизацията му през 1999 г. те-
ренът става собственост на „Лукойл“, 
а през 2007 г. е продаден на фирмата 
„Стрейтлайн“ ЕАД. Разследване на „Ка-
питал“ показа, че макар купувачът да е 
кипърска офшорна компания, предста-
влявана от руснаци, тя е била обслужва-
на юридически и счетоводно от „Лукойл“.

XХристо Иванов демонстрира колко голяма  
е властта на почетния председател на ДПС

Сблъсъци пред морските 
сараи на Доган

https://www.saintjohncapital.com/
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М
асово ходене на плаж в 
летните сараи на Ахмед 
Доган се организира в со-
циалните мрежи. В про-
фила си във Facebook по-

требител на име Димитър Пеев е създал 
събитие за масово посещение на плажа, 
стопанисван от почетния председател на 
ДПС.

Пеев призовава желаещите да отидат 
заедно на плаж в 9:00 часа във вилна-
та зона на парк „Росенец“ край Бургас. В 
първите часове на обявяване на съби-
тието 250 души бяха потвърдили, че ще 
плажуват при Ахмед Доган, а над 1400 
бяха проявили интерес към поканата.

Събитието се организира часове след 
като политици опитаха да посетят плажа 
по път, който се води държавна собстве-

ност, но бяха спрени от охранители на 
бившия политик.

Междувременно от „Демократична 
България“ обявиха, че подготвят някол-
ко сигнала до прокуратурата, свързани с 

плажа и неговата охрана.
Един от сигналите е свързан с пясъка 

на брега пред сараите на Доган, който се 
оказва, че е изчезнал, а на негово място 
се появява чакъл“, обяви активистът на 

„Да, България“ Ивайло Мирчев. Той беше 
сред хората, които в понеделник влязоха 
в сблъсък с охраната на почетния пред-
седател на ДПС.

Според Мирчев фактът, че пясъкът е 
заменен с чакъл, би могъл да се обясни с 
това, че когато брегът е с пясък, той е пуб-
лична държавна собственост и трябва да 
се отдаде на концесия.

„Когато се отдаде на концесия, поне 
50% от него трябва да

бъде отделен 
за свободен достъп

Тъй като г-н Доган не е искал да има та-
къв свободен достъп, пясъкът е премах-
нат и на негово място е посипан чакъл. 
Има снимки на туристи от 2016 г., кога-
то този плаж е бил страхотен и приказен 
български плаж, който днес е превърнат 
в сараите на Ахмед Доган“, обясни Мир-
чев пред БНР.

Вторият сигнал до прокуратурата е за 
обругаване на българското знаме от един 
от гардовете. Той е взел забитото от пред-
ставителите на „Да, България“ българско 
знаме и го хвърлил в канавката.

От „Демократична България“ ще пода-
дат сигнал и за саморазправа срещу ли-
дера на „Да, България“ Христо Иванов, 
общинския съветник от Бургас Димитър 
Найденов и Ивайло Мирчев.

„Следваща жалба е за премахването на 
бариера на общинския път към сараите 
на Доган“, обяви още активистът на „Да, 
България“ и добави, че ще подадат сиг-
нал до прокуратурата и заради това, че 
гардовете на НСО не са се легитимира-
ли, както са задължени по Закона за НСО. 
Мирчев уточни, че дори и да са частни 
охранители - пак са длъжни да се легити-
мират.

Стотици се готвят да 
ходят на плаж при Сокола
XЗащо пясъкът е сменен с чакъл, питат политици прокуратурата

https://www.facebook.com/nasko17
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Н
езависими ли са регулатор-
ните органи в България? 
Могат ли управляващите да 
си служат с тях като с бухал-
ка срещу неудобните? Тези 

въпроси се повдигат периодично, но до-
биха нова актуалност след публикуване-
то на първия от серия записи през ме-
сец юни, на които се чува глас като този 
на премиера Бойко Борисов.

В него се чува как „гласът“ ("премиер-
ът") разговаря (вероятно по телефон) с 
някого другиго, но събеседникът остава 
неясен. От казаното се разбира, че „Бо-
рисов“ е наредил на независим регула-
тор, в случая - на Комисията за финан-
сов надзор (КФН), да влезе на проверка 
в „Еврохолд". Разговорът се провежда в 
момента, когато дружеството имаше ин-
терес към покупката на електроразпре-
делителния бизнес на ЧЕЗ (2019 г. - б.р.). 
„Борисов“ също така настоява история-
та да се „раздуха“ по медиите, за да бъде 
„размазан“ този, който „не се съобразя-
ва“ с него.

„Само докато се назначи“
Дни след това на пресконференция, 

на която министър-председателят при-
зна част от думите си за автентични, Бо-
рисов отговори и на въпрос за това дали 
регулаторните органи са независими.

„Той (регулаторът - б.р.) е в зависи-
мост само докато се назначи“, каза пре-
миерът.

Той онагледи този отговор в опит да 
покаже, че проверките не са само за 
„Еврохолд". „Виждате как спряхме Гин-

ка Върбакова“, каза Борисов. Става дума 
за дружеството „Инерком“, което първо 
прояви интерес на електроразпредели-
теля.

Всъщност спирането на сделката не 
е в компетенциите на изпълнителната 
власт. Тогава „Инерком“ не успя да фи-
нализира преговорите си, защото Коми-
сията за защита на конкуренцията (КЗК) 
намери нарушения. На въпрос защо Бо-
рисов говори в първо лице множестве-
но число, след като КЗК би трябвало да 
е независима от Министерския съвет, 
премиерът само заяви, че „забележката 
е много правилна“ и смени темата.

Така за пореден път беше преустано-
вен разговорът за начина на вземане на 
решения от регулаторите. От казаното в 
прав текст обаче стана ясно, че според 
Борисов членовете на държавните ко-
мисии са в зависимост, докато се назна-
чат, т.е. докато се борят за одобрението 
на властимащите.

Изтеклите мандати
Тези думи пък са основание да си при-

помним за пореден път колко от кон-
тролните органи у нас често работят 
при изтекли мандати. Съставите им не 
се попълват, а членовете често очакват 
номинация за втори мандат или шанс за 

пост в друг регулатор.
„Тази практика не е нова. Но пък е 

ефективна“, коментира пред „Свободна 
Европа“ преподавателката и програмна 
директорка на „Политически изследва-
ния“ в Центъра за либерални стратегии 
Ружа Смилова.

„Борисов казва, че членовете на кон-
тролните органи са зависими само до-
като ги назначат. Тези, чиито мандати са 
изтекли, но продължават да работят, се 
намират в едно междуцарствие. Те не са 
нито назначени, нито са неназначени. 
И да, това е форма на натиск, най-мал-
кото защото нямат защитата на мандат“, 
обясни Смилова. „Ако не слушат - пре-
кратяват мандатите, ако пък слушат, те 
могат да заемат постовете дори и извън 
фиксираното назначение, защото орга-
нът не може да работи без членове“, до-
пълни тя.

Смилова изследва дейността на кон-
тролните органи и констатира техните 
слабости от години. През 2015 г. тя пуб-
ликува доклад, в който се разпознава 
като проблем работата на членове на ре-
гулатори в условията на изтекъл мандат.

Днес, пет години по-късно, тя даде 
пример с актуална ситуация около Ко-
мисията за енергийно и водно регули-
ране (КЕВР). В началото на месец юни 

регулаторът обяви, че е възможно пос-
къпване на цената на отоплението. Бук-
вално два часа след това министър-
председателят Бойко Борисов поиска 
смяна на комисията, защото мандадът й 
е изтекъл. Последва мигновена реакция 
на КЕВР. Комисията даде пресконферен-
ция, на която бе обявено, че при изчис-
ленията е имало объркване и вдигане на 
цените не се очаква.

Няколко примера
Борисов направи анонса за смяна на 

КЕВР едва след публичния скандал за за-
вишаването на цените, на фона на изте-
клия й мандат от април тази година. Още 
през февруари в парламента бе обяве-
на процедура за смяна на членовете, но 
тя така и не бе внесена в пленарна зала. 
След скандала за евентуално по-висо-
ките такси на парното процедурата по 
подмяна членовете на КЕВР бе придви-
жена бързо, а досегашният й председа-
тел Иван Иванов (бивш депутат от ДСБ) 
обяви, че няма да се кандидатира за вто-
ри мандат.

И ако енергийният регулатор работи 
едва четири месеца в условия, опреде-
ляни от Ружа Смилова като „междуцар-
ствие“, Комисията за защита на личните 
данни (КЗЛД) работи така от пролетта на 
миналата година.

Членовете на КЗЛД бяха избрани през 
април 2014 г. А петгодишният им мандат 
изтече през 2019 г. Оттогава досега няма 
и опит за подмяна на състава, макар че 
формално е дадено начало на подобна 
процедура. Според председателя на ко-
мисията Венцислав Караджов повере-
ното му звено не работи, а и никога не е 
работило под натиск.

„Върху нас не е оказано въздействие - 
нито от членове на Министерския съвет, 
нито от депутати“, каза той пред „Сво-
бодна Европа“.

На въпрос дали фактът, че работят из-
вън фиксирания в закона мандат не ги 
принуждава да вземат решения, с които 
да са угодни на управляващите, за да по-
лучат ново назначение, Караджов отго-

Кога една институция в България 
може да стане бухалка
XВ регулаторните органи – междуцарствие, зависимост и приближени на властта

ПОЛИНА  
ПАУНОВА

„Свободна Европа“

Сн.: „Дневник

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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вори така: „Двама от членовете на наша-
та комисия вече имат два мандата в нея, 
така че няма защо да угодничат, защото 
са достигнали законовия лимит“.

Самият Караджов пък има право на 
още пет години в органа. „Да, аз имам 
желанието да продължа и в следващия 
състав на КЗЛД, но това не означава, че 
някой ми оказва натиск“, каза той.

С мандат, изтекъл още през 2017 го-
дина, е и целият състав на комисията 
по досиетата. Процедура за смяната на 
членовете няма. Председателят на ко-
мисията Евтим Костадинов обаче обяс-
нява, че „давление върху органа няма"...

С изтекъл мандат работи и замест-
ник-председателят на Комисията по фи-
нансов надзор, ръководещ управление 
„Застрахователен надзор“ - Илиана Хри-
стова...

Мандатът й изтече в края на януари 
тази година, но законът предвижда въ-
преки това тя да остане на поста до из-
бирането на неин наследник. Подобно 
нещо не се е случило.

Фигури, близки 
до партии и министри

След поредицата скандали около Ко-
мисията по хазарта пък заради отчет-
ността на фирмите на Васил Божков ор-
ганът бе оглавен от кадър, близък до 
финансовия министър Владислав Гора-
нов. Става дума за бившия началник на 
кабинета му Георги Йорданов.

Преди години пък назначаването на 
юристката Юлия Ненкова за предсе-
дател на Комисията за защита на кон-
куренцията (КЗК) предизвика бурни 

медийни реакции. Нейният син - Алек-
сандър Ненков - е депутат от ГЕРБ...

Според самата Ненкова правител-
ството „в никакъв случай не може да 
влияе“ върху решенията на КЗК. „Това 
е колективен орган, излъчени са пред-
ставители от всички партии, как да вли-
яе правителството?“, попита тя в отго-
вор на въпроса защо премиерът говори 
от името на регулатора и оказва ли на-
тиск върху решенията му. „Работим по 

нормативна база, решенията се вземат 
на тази основа“, добави председателка-
та на КЗК.

Попитана дали това, че синът й Алек-
сандър Ненков е народен представител 
от ГЕРБ, не я ангажира с политически 
решения на регулатора, тя заяви, че „до-
пирни точки в тази посока няма“.

„Той си е депутат, ние сме независим 
държавен орган. Какво общо има?“, каза 
още Ненкова.

Номинирането на партийно близки 
кадри за различни структури обаче не е 
запазена марка само на ГЕРБ. Практики-
те за това съществуват отдавна, а ДПС и 
БСП ги ползват успешно.

Така например в момента член на 
Централната избирателна комисия 
(ЦИК) от квотата на БСП е Николай Ни-
колов. Преди да стане част от изборна-
та администрация, той бе член на вече 
несъществуващата Комисия за предо-
твратяване и установяване на конфликт 
на интереси...

Пример за свързаността между пар-
тиите и на хартия независимите регула-
тори е и професионалната кариера на 
члена на Комисията за защита от дис-
криминацията Сабрие Сапунджиева. 

Преди настоящото си работно мяс-
то тя също бе част като Николай Нико-
лов от Комисията за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интере-
си. Номинацията й бе издигната от ДПС. 
Сапунджиева мина и през ЦИК като 
представител на Движението за права 
и свободи. Освен това е била два пъти 
заместник-министър на правосъдието 
от квота на Движението и експерт към 
парламентарната му група.

На този фон преди седмици един от 
партньорите в управлението - Валери 
Симеонов (НФСБ), говорейки пред БНТ 
за контролните органи в държавата, 
каза: „Не мога да очаквам тези комисии 
да вършат тяхната работа, както е по за-
кон и по книга“.

Комисията за финансов надзор, 
която е един от най-важните ре-
гулатори в България, концентри-

ращ големи правомощия, не за първи 
път работи в условия на изтекъл ман-
дат. През лятото на 2016 година около 
КФН се развихри скандал заради изте-
клия мандат на тогавашния шеф на ко-
мисията Стоян Мавродиев (отговарящ 
впоследствие за Българската банка за 
развитие, откъдето бе отстранен нас-
коро)...

В настоящето Комисията за финан-
сов надзор се оглавява от Бойко Ата-
насов. Звеното обаче предизвиква ин-
терес с един от членовете си - Мария 
Филипова, чийто ресор е „Надзор на 
инвестиционната дейност". Преди да 
поеме длъжността, тя беше председа-
тел на друг контролен орган - Комиси-
ята по хазарта.

Филипова оглавява комисията в част 
от периода, за който се твърди, че биз-
несменът, укриващ се в Дубай, Васил 
Божков, не е платил над 700 млн. лв. (в 
числото влизат и лихвите) от такси, об-
лагащи хазартния му бизнес.

След като стана известно, че комиси-
ята не е възразявала на такава отчет-
ност, от прокуратурата обвиниха два-
ма от ръководителите на контролния 
орган в този период. Това са Огнемир 
Митев - предшественик на Мария Фи-
липова, и Александър Георгиев - ней-
ния наследник. Срещу Филипова обаче 
не са предприемани никакви действия, 
въпреки че по нейно време отчетите 
на лотариите с по-ниски такси също са 
приемани.

В последните месеци името на Фили-
пова доби и нова актуалност. В среда-
та на месец май обвиненият в 18 прес-
тъпления Божков публикува чатове с 
финансовия министър Владислав Го-
ранов, в които министърът казва, че е 
„дал ценни указания на девойката". Де-
войката, по думите на Божков, е имен-
но Мария Филипова.

Две комисии, една „девойка“

Мария Филипова

Сн.: „Дневник“

Сн.: БТА

https://cabinetleader.com/
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Е
вропейската централна банка е 
отнела лиценз на регистрирана 
в Малта банка с българска соб-
ственост, съобщи Ройтерс.

Satabank оперира от 2014 го-
дина. Но от октомври 2018 година в нея 
бяха замразени 12 000 сметки от малтий-
ския регулатор, докато течеше разслед-
ване на предполагаеми нарушения, свър-
зани с прането на пари и подозрителни 
транзакции на стойност милиони евро.

Справка в Малтийския регистър на 
компаниите показва, че българинът Хрис-
то Георгиев е акционер в банката, но ад-
ресът му е в Швейцария. Според някои 
публикации той е основал банката през 
2014 година.

Подозренията за пране на пари и не-
регламентирани транзакции са обект на 
множество публикации - основно в мест-
ното издание „Times of Malta“, но и в дру-
ги медии.

Именно там дори има публикувано оп-
ровержение от Георгиев - като акционер в 
Satabank, че е разследван и в Люксембург.

В този текст се казва, че случващото се 
около банката има негативно отражение 
върху

финансовото състояние 
на Георгиев

който понася и нематериални щети.
Името на Христо Георгиев излиза и през 

търсачката на досиетата „Парадайс“, като 
линковете отново препращат към банката.

Георгиев е акционер и съосновател на 
редица компании, свързани с онлайн пла-
щания. Той притежава близо 50% от „Ай-
Карт“ АД – компанията, стояща зад фи-
нансовата онлайн платформата iCard, 
регистрирано от БНБ дружество за елек-
тронни пари.

Георгиев e и един от директорите в ре-
гистрирания в Лондон доставчик на пла-
тежни услуги myPOS World Ltd. То оперира 
в България през „Майпос“ АД – регистри-
ран агент на iCard.

Това е вторият случай на отнемане на 
лиценз на малтийска банка през послед-
ните години. През 2018 г. Европейската 
централна банка отне лиценза на Pilatus 
Bank, след като финансовата институция 
беше замесена в предполагаеми наруше-
ния около пране на пари.

Решението се взема от Европейска-
та централна банка и се потвърждава от 

местните регулаторни органи, тъй като 
страната е част от еврозоната. Отнемане-
то на лиценза на Satabank бе потвърдено 
от финансовия министър на Малта Едуард 
Скиклуна и Малтийската агенция за фи-

нансови услуги.
Малтийските власти заявиха, че оди-

торската фирма Ernst & Young ще продъл-
жи да действа като банков администра-
тор.

Заради пране на пари: Затвориха 
българска банка в Малта
XОсновател на банката, според публикации в медиите, е българинът Христо Георгиев

Сн.: Twitter

http://www.silvicominc.com
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И
звестен врачанин почина 
при странни обстоятелства 
в Шотландия, а полицията 
в столицата Единбург раз-
следва смъртта му.

37-годишният Николай Павлов, из-

вестен сред приятелите си като Фъско 
или Фъси, бил открит мъртъв в тоалет-
ната с кървяща глава. Неговият съквар-
тирант го намерил паднал по лице, без-
жизнен, и направил опит да му помогне, 
но безуспешно. Пристигналите спешни 
медици само констатирали смъртта на 
Фъско, пише Bulnews.

Местната полиция е започнала раз-
следване по случая заради голямата 
рана на главата му. По тази причина е 
назначена аутопсия, която трябва да из-
ясни дали става въпрос за масивен ин-
фаркт или нещастен случай. Приживе 
Фъско е имал проблеми с кръвното и 
по тази причина е приемал лекарства, 
които да го предпазват от събиране на 
границите. Водещата версия е, че е по-
лучил замайване, след което е паднал в 
тоалетната, но разследващите работят 
и по

всички останали 
възможни версии

Смъртта на Николай Павлов шокира хи-
лядите му приятели в страната и чужби-
на. Веднага след като стана ясна нови-
ната за неговата кончина, социалната 
мрежа почерня от жалейки и много до-
бри думи, които определят починалия 

като златен човек.
Фъcи рaбoти в Шoтлaндия oт oкoлo 

гoдинa. Прeди някoлкo гoдини тoчнo нa 
Бъдни вeчeр пoчинaл и бaщa му. Мaй-
кaтa и cecтрaтa нa внeзaпнo oтишлия cи 
oт тoзи cвят врачанин рaбoтят в Итaлия. 
Двeтe жeни вeчe пътувaт към Бългaрия, 
зa дa oргaнизирaт трaнcпoртирaнeтo нa 
трупa oт Шoтлaндия.

Междувременно негови приятели 
вече организираха дарителска кампа-
ния за набиране на средства за докар-
ването на тялото му в България. Открита 
е набирателна сметка на името на май-
ката на починалия врачанин, в която не-
гови близки от цяла Европа внасят пари 
в помощ на опечаленото семейство.

Всеки, който иска да се вклю-
чи в кампанията, може да вне-
се според възможностите си 
средства по следната сметка: IT 
36C0760114200001047622301, Анета 
Ганчева Павлова.

В някои от магазините във Враца вече 
са поставени кутии, в които хората мо-
гат да помогнат за прибирането на тяло-
то. На този етап все още не е ясно кога 
прокуратурата в Единбург ще разреши 
трупът на покойника да бъде предаден 
на близките му.

Полицията в Единбург 
разследва смъртта 
на известен врачанин
XНиколай Павлов-Фъси бе открит мъртъв с кървяща глава в дома си

Български тийнейджър, кой-
то бил на косъм да получи ан-
глийско гражданство, разби 

главата на англичанин и най-вероят-
но ще бъде депортиран в България.

19-годишният Марк Цветанов из-
ритал два пъти в главата англича-
нина и му предизвикал мозъчен 
кръвоизлив. Жертвата останала в 
безсъзнание, а българинът избягал.

Всичко започнало в град Колчес-
тър, след като група младежи, сред 
които и Марк, заподозрели англича-
нина, че закача тяхна приятелка.

Момчетата го набили и го свали-
ли на земята, а Цветанов го изритал 
с все сили в главата два пъти. Той ус-
пял да му счупи лицевите кости, че-
люстта и черепа. Жертвата се свести-
ла едва в линейката.

Цветанов бил осъден и дори тряб-
ва да заплати обезщетения на пре-
бития човек. Освен това,, съдът ще 
прекрати кандидатурата му за бри-
танско гражданство.

BG младеж преби 
англичанин, режат го 
от гражданство

Нови обвинения за смъртта на BG запалянко в Солун
Гръцките власти са привлекли към 

наказателна отговорност още хора 
за смъртта на българина Тоско Бо-

заджийски в Солун и са повдигнали по-
тежко обвинение на шофьорка, съпри-
частна към случая. Това съобщиха пред 
БНТ родителите на починалия млад мъж.

Българският фен на „Ботев“ (Пловдив) 
почина преди половин година в Солун 
след нападение на гръцки запалянко-
вци от местния клуб ПАОК след футбо-

лен мач. Първоначално гръцките вла-
сти съобщаваха, че 28-годишният мъж е 
бил нападнат от феновете на ПАОК, след 
което е бил блъснат от автомобил, но се 
изясняваше дали Бозаджийски е почи-
нал от удари с бухалка или от сблъсъка с 
колата. Впоследствие водачката на авто-
мобила бе обвинена в непредумишлено 
убийство.

Сега майката на Бозаджийски разка-
за, че на жената е повдигнато по-тежко 

обвинение - за умишлено убийство, и тя 
вече е задържана под стража. Има пов-
дигнати обвинения на още петима души, 
като предстои мерките им за неотклоне-
ние да се гледат от съда.

„За момента има положителен обрат и 
се надяваме да продължи в тази посока 
цялото следствие“, каза майката на То-
ско Бозаджийски. Баща му настоя всич-
ки, съпричастни към убийството, да по-
лучат адекватни наказания.

Сн. OFFnews

Сн.: gazette-news.co.uk

Сн.: Bulnews

https://taniasells.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Връщат мерките при над 200 
заразени с Covid-19 на ден
„Преминаването на границата 

от 200 заразени на ден вече е 
един много сериозен сигнал, 

че трябва да се възстановят част от мер-
ките, които прилагахме доскоро“. Това 
каза здравният министър Кирил Анани-
ев. Здравният министър уточни, че засе-
га не се предвиждат нови мерки, но това 
не означавало, че процесът на развитие на заразата не се наблюдава. „Ако наис-
тина ескалира, ние сме готови във всеки един момент да вземем необходимите 
мерки. Просто трябва да спазваме дисциплината и дистанцията, както и да носим 
маски“, призова Ананиев.

България въвежда карантина 
за още три държави

България въвежда карантина за 
пристигащите от още три държави 
- Швеция, Великобритания и Пор-

тугалия. Това обяви здравният минис-
тър Кирил Ананиев. По думите му все 
още не е издадена заповед, тъй като се 
водят преговори с трети страни. „За ня-
кои от тях ще влезем на реципрочна ос-
нова“, допълни Ананиев. Той обясни, че 

задължителната изолация остава и за българите, връщащи се от Великобрита-
ния. „В крайна сметка нашата задача е да съхраним здравето и живота на българ-
ските граждани“, посочи министърът.

Борисов на разпит в 
Специализираната прокуратура
Премиерът Бойко Борисов бе на 

разпит в Специализираната про-
куратура. Той беше призован като 

свидетел по разследването за търговия 
с влияние, след като заподозреният биз-
несмен Пламен Бобоков обяви, че два-
мата са си писали есемеси. По същото 
разследване ще бъдат разпитани още 
депутатът Пламен Нунев от ГЕРБ и бив-
шият партиен шеф в Русе - Росен Даскалов. „Виждате, че за да се угоди на прези-
дента Радев, прокуратурата прави тези публични събития. Това си е тяхна рабо-
та“, каза Борисов.

И Тити Папазов  
е с коронавирус

Тити Папазов е с коронавирус. Нови-
ната съобщи самият той в профила 
си във Facebook. „На този ден точно 

преди 43 години почина моят дядо, ген. 
Костадин Чешмеджиев. Това е човекът, 
на когото съм кръстен. Бог да го прости! 
Днес официално разбрах, че съм част от 
голямата близо 12-милионна група на 

заразените с Ковид-19“, написа Папазов. Той уточни, че няма никакви симптоми, 
чувства се добре и му предстои да спази 14-дневна карантина. По-късно през 
деня стана ясно, че пробите на съпругата и децата на Папазов са отрицателни.

Мощна буря превърна части 
от София в реки
Силна буря наводни София късно в 

понеделник. Над 140 аварийни сиг-
нала бяха подадени в пожарната. Во-

дата заля улици, подлези, магазини и ма-
зета. Перловската река преля и превърна 
булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ в ка-
нал. Вълната повлече десетки коли. На бу-
левард „България“ се срути част от покрива на хипермаркет. На много места има-
ше аварии с тока. По време на бурята водата е влязла в отделни метростанции, но 
влаковете не са спирали. Информация за пострадали хора няма.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
езонът back to school в Аме-
рика тази година е част от 
кризата с коронавируса. 
Стресът за родителите е го-
лям, тъй като те са раздвоени 

какво да правят. От една страна, в клас 
децата ще са изложени на значителен 
риск да се разболеят и да пренесат за-
разата вкъщи. От друга страна, стоене-
то вкъщи изнерви малчуганите, създа-
де им вредни навици като прекомерно 
стоене пред компютъра или телевизора, 
наруши режима им и ги лиши от контак-
ти с връстниците им.

Последно проучване на USA Today от 
юни показва, че 6 от 10 родители пред-
почитат децата им да учат дистанционно. 
Но непрекъснато расте и броят на тези, 
които ще пуснат синовете и дъщерите си 
в клас.

Българите също 
са раздвоени по въпроса

„Не се притеснявам от вируса и пред-
почитам децата ми да се върнат на учи-
лище през септември, дори ако трябва да 
носят маски и да спазват дистанция“, каз-
ва българка от Ню Джързи.

Габи Кирилова, която живее в Роузвил, 
Калифорния, също предпочита малкият 
й син, който ще е седмокласник, да се учи 
в класната стая вместо вкъщи. „Още през 
април ни изпратиха анкета и аз отгово-
рих, че искам той да ходи на училище 5 
дни. Мисля, че само 10% от родителите 
са искали дистанционно обучение“, раз-
казва българката. „Имам приятелка, чие-

то дете посещава Монтесори училище, и 
те ще ходят само 2 или 3 дни. Аз смятам, 
че децата трябва да са в училище през 
цялата седмица, за да общуват достатъч-
но лице в лице. При нас годината старти-
ра на 13 август, като на 9 август ще има 
Zoom среща да ни кажат подробностите. 
Доколкото знам, ще носят маски, ще са на 
разстояние и училището трябва да подо-
бри вентилацията“, допълва Габи.

Георги Ганджулов от Лас Вегас казва, 
че щеше да е много притеснен, ако де-
цата му бяха малки и трябваше да хо-
дят на училище. „Достатъчно е едно дете 
да е болно, за да плъзне вирусът из ця-
лото училище“, казва той - баща на мом-
че на 21 години и момиче на 20 години. 
Българка в района на Чикаго споделя, че 
също е притеснена и се надява учители-
те и персоналът да са достатъчно бдител-
ни, за да

предотвратят епидемия 
в училището

на детето й, тъй като щатът Илинойс на-
стоява за присъствено обучение наесен.

Марта Тошева от Тампа, Флорида, каз-
ва, че ситуацията е различна за двете й 
деца. „Дъщеря ми, която е на 9 г. и ще е 
четвърти клас, е много жизнено дете. Ня-
мам друг избор освен да я пратя на учи-
лище, където тя се чувства по-добре, от-
колкото вкъщи, където й е трудно да стои 
пред компютъра за всекидневни уроци. 
Макар да е опасно, ще я пратя на учили-
ще. Синът ми, който е на 13 години, иска 
да стои вкъщи, за да е в безопасност. Аз 
съм му дала това право, тъй като и щат-
ът ни разрешава. Той няма проблем да 
използва технологиите за общуване с 
учители и приятели“, обяснява Марта. Тя 
обаче смята, че с 8 хиляди души дневно 
болни от коронавируса Флорида едва ли 
ще отвори училищата.

Най-общо в училищата се очаква часо-
вете в час да са „сгъстени“, на места може 
да се учи на смени и вероятно ще се изис-
кват маски. Персоналът ще мери темпе-
ратурата на всички, влизащи в сградата, 
родителите няма да имат свободен дос-

тъп, ще има медицинска сестра през ця-
лото време, обядът може да е в класните 
стаи и ще има социална дистанция.

Изненадващо много училища купуват 
значителни количества плексиглас, но не 
е сигурно, че навсякъдe ще бъде използ-
ван за предпазване на децата. В окръг 
Роанок, щата Вирджиния, са поръчали 
повече от 3 хил. кв. фута (278 кв. м) плек-
сиглас за прегради в административни-
те офиси. В един от училищните райони 
в западните предградия на Чикаго пък 
първо са обещали предпазни шлемове с 
плексиглас за всяко дете, но после са съ-
общили, че са длъжни да осигурят само 
маски. В училището в Тампа, където учи 
дъщерята на Марта, вече са сложили

плексигласови прегради 
между чиновете

на учениците.
Новата учебна година ще е трудна и за 

ръководствата на училищата. За среден 

училищен район с 3659 ученици в 8 учи-
лищни сгради само средствата за дезин-
фекция на ръцете ще струват 39 517 до-
лара. 

Допълнителният персонал 
за чистене 

ще възлиза на още 448 000 долара. И ако 
училищата добавят помощници за авто-
бусите, за да проверяват учениците за 
температура, преди да се качат, това ще 
бъде допълнително 384 000 долара. Кое-
то означава, че училищата разчитат на 
Конгреса за допълнителна финансова 
помощ, освен тази в спасителния план. 
А Конгресът разчита, че училищата в по-
вече райони ще могат да отворят, за да 
дадат тласък за възстановяване на ико-
номиката с връщане на повече хора на 
работа. И ако училищата нямат достатъч-
но финансиране, то ще трябва да дойде 
от увеличение на данъците за жителите, 
което е вече факт на някои места.

Back to school в условията  
на пандемия: Какво предстои?
XПритесняват ли се българите в Америка да пратят децата си на училище

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: Pixabay

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
АЩ няма да издават повече 
визи на чужди студенти, за-
писани в учебни заведения, 
които ще продължат да пре-
подават само дистанционно 

през новата учебна 2020 г. заради новия 
коронавирус. Това обявиха американ-
ските миграционни власти.

Студентите, които се намират вече 
на американска територия, „трябва да 
напуснат страната или да вземат други 
мерки, като например да се запишат в 
учебно заведение, където се преподава 
и присъства физически на занятията, за 
да запазят легалния си статут“, се допъл-
ва в съобщението на имиграционната и 
митническа полиция на САЩ. Тези, кои-
то не се съобразяват с новите правила,

рискуват да бъдат 
депортирани

Новината идва на фона на решение-
то на някои университети, включително 
и Харвард, да минат изцяло на онлайн 
обучение, докато Щатите се опитват да 
вземат контрол над коронавируса.

Когато учебните заведения изберат 
така наречения хибриден модел - тоест 
и чрез лекции на живо и чрез онлайн 
курсове - те ще трябва да удостоверят, 
че чуждите им студенти са наистина за-
писани на възможно най-много лекции 
на живо, за да запазят те правото си на 
пребиваване в страната, става ясно още 
от съобщението на миграционните вла-
сти.

Засегнати от мярката са визите F1 (за 
академични курсове) или М1 (за про-
фесионална подготовка). За фискална-
та 2019 г. Държавният департамент е из-
дал 388 839 визи F и 9518 визи M според 
данни на агенцията.

От 2018 г. се наблюдава

спад в броя 
на българските студенти

следващи в САЩ. Българските студенти 
тук през март 2018 година са 916 спрямо 
1071 година по-рано и 1220 през 2016-а.

Броят на чуждестранните студен-
ти, предпочели американските колежи 
и университети, отново спадна и през 
2017 г. Това става за втора поредна го-
дина след повече от десетилетие на рас-
теж, се посочва в доклад, цитиран от 
Асошиейтед прес.

Записването на нови чуждестранни 
студенти е намаляло с близо 7 процен-

та през есента на 2017 г., става ясно от 
годишен доклад, публикуван от Държав-
ния департамент и Института за между-
народно образование – изследовател-
ски център с идеална цел, базиран в Ню 
Йорк.

Общият брой на чуждестранните сту-
денти в САЩ все пак малко се е пови-
шил – с 1,5 процента, благодарение на 
все по-големия брой студенти, които ос-
тават на временна работа след дипло-
мирането си. Но броят на новопостъп-
ващите студенти е спаднал до 271 000, 
най-нисък показател от 2013 г. насам.

Авторите на доклада сочат като при-
чина по-силната конкуренция от други 
страни, включително Австралия и Кана-
да, както и

поскъпването на 
образованието в САЩ

Те до голяма степен опровергаха тре-
вогите на някои колежи, че антиими-
грантската политика и риторика на Бе-
лия дом може да отблъснат студентите.

Но някои от учебните заведения, до 
които се допита Асошиейтед прес, каз-
ват, че политическият климат в САЩ е 
допринесъл чуждестранните студенти 
да се чувстват нежелани и е способствал 
за намаляването на броя им.

Доклад на Тhe Student and Exchange 
Visitor Program (SEVP) към Държавния 
департамент от средата на тази година 
сочи, че българите, дошли тук с F или М 
визи, са с 24,9% по-малко през тази го-
дина спрямо 2016-а. Тенденцията изпре-
варва общата за Европа, откъдето за съ-
щия период спадът на студенти, идващи 

в САЩ, е около 2%.
Най-много българи с визи учат в щата 

Ню Йорк (132), следван от Илинойс (111), 
Масачузетс (107) и Калифорния (104). BG 
студенти има дори в Аляска (2) и Хаваи 
(3), но нито един в Южна Дакота.

Главната причина за по-малкото бъл-

гарски студенти в САЩ са високите се-
местриални такси. Средната цена на ба-
калавърска програма по бизнес в САЩ 
е 35 000 долара за година, като това не 
включва разходите по престой и учебни 
материали. В университетите в Европа 
средната цена на обучение е 4500 евро.

XНай-много български студенти има в Ню Йорк, Илинойс, Масачузетс и Калифорния

Тръмп гони чужди студенти, 
ако учат само онлайн

Станфордският университет в Калифорния Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

www.leroyalespa,com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Книгата от племенницата 
на Тръмп излиза на 14 юли

Въпреки опитите да бъде спряна, 
книгата на племенницата на До-
налд Тръмп за президента и семей-

ството му излиза от печат на 14 юли. Тя 
обещава разкрития за традициите във 
фамилията и за „шокиращи и непристой-
ни“ отношения между членовете й. Кни-
гата е озаглавена „Прекалено много и 
никога достатъчно: Как моето семейство 
създаде най-опасния мъж в света“. Тя породи съдебна битка близо четири месе-
ца преди президентските избори в САЩ. От издателството „Саймън енд Шустър“ 
я извадиха на пазара предсрочно.

Консулът на България в Ел Ей 
си тръгва от поста

Вeселин Вълчев, генерален консул 
за Ел Ей и региона, обяви, че ман-
датът му приключва в края на юли. 

Той съобщи това с пост във Facebook, 
където се сбогува с българската общ-
ност в САЩ и обяви, че отговорността 
му за 11 щата е била като да управляваш 
40 Българии. Много сънародници опи-
таха да спрат отпътуването на Вълчев с 

подписка за удължаване на мандата и той използва социалната мрежа, за да им 
благодари. „Петицията и събраните подписи от целия Западен бряг са оценката, 
която ми давате за 4-годишния труд“, написа консулът.

Четирима убити при стрелба 
на парти в Чикаго
Четирима души бяха убити и още 

толкова ранени при стрелба в Чи-
каго през уикенда, съобщи телеви-

зия Ей Би Си. Неизвестни нападатели от-
крили огън по хора, събрали се на парти 
в центъра на града. Сред убитите е 14-го-
дишно момче, а двама непълнолетни са 
ранени. За момента няма задържани във 
връзка със стрелбата навръх националния празник на САЩ – Деня на независи-
мостта. Телевизия Ей Би Си не съобщи за възможни мотиви за атаката.

Майк Помпео: Може да 
забраним TikTok в САЩ

Държавният секретар Майк Помпео 
обяви, че страната „със сигурност раз-
глежда възможността“ да забрани ки-

тайските приложения за социални медии, 
включително TikTok. „Не искам да говоря 
преди президента, но това е нещо, което 
разглеждаме“, каза Помпео в интервю за Fox 
News. Забележките на Помпео също идват 
на фона на нарастващото напрежение меж-

ду САЩ и Китай по отношение на данните за избухването на епидемията от коро-
навирус, действията на Китай в Хонконг и почти двегодишната търговска война.

Кметицата на Атланта  
се е заразила с коронавирус
Кметицата на Атланта Кейша Ланс Бо-

тъмс, една от най-вероятните канди-
датки да бъде вицепрезидент на Джо 

Байдън, заяви малко по-рано днес, че има 
положителен резултат от тест за Covid-19. 
„COVID-19 буквално се е стоварил у дома. 
Нямах симптоми, но се тествах положи-
телно“, заяви кметът в Туитър. Тя каза пред 
MSNBC, че е научила, че и тя, и съпругът й са 
болни. Ботъмс каза, че двамата са решили да се тестват, защото съпругът й спял 
повече от нормалното. „Това е шок“, каза Ботъмс, като отбеляза, че първоначално 
смятала, че симптомите на съпруга й се дължат на алергия.

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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А
ко имате кредитна карта, 
проверявайте кредитния 
си лимит редовно.

Финансовите експер-
ти казват, че много компа-

нии намаляват лимитите на кредитните 
карти на клиентите и това може да по-
влияе на кредитния им рейтинг. Причи-
ната – глобалната пандемия.

Някои хора може дори да не осъзна-
ят, че кредитният им лимит е намален. 
Някои банки или компании за кредитни 
карти дават предупреждения, но други 

- не. Кредитният лимит е сумата, която 
вашата банка или компания за кредит-
ни карти ще ви позволи да харчите все-
ки месец.

Много хора са във финансови про-
блеми, тъй като са без работа или с на-
малени доходи. 

Някои от тях не могат да плащат смет-
ките си, така че намаляването на лими-
та на потребителския кредит помага на 
кредиторите да намалят риска, който 
поемат, но това не е в полза на креди-
тополучателя.

„Това, което се опитват да направят 
банките, е да ограничат риска, който 
поемат при отдаване на кредити“, казва 
Брайън Гилдър, сертифициран финан-
сов съветник. „Да речем, че имате кре-
дитен лимит от 10 000 долара и от бан-
ката ви виждат, че харчите 8000–9000 
долара на месец и сте наистина близо 
до кредитния си лимит. От там искат да 
са сигурни, че имате възможност да из-
плащате тези пари всеки месец. Така че 
ако имате кредитен лимит от 10 000 до-
лара, вашият лимит

може да бъде намален 
до 5000 долара

Някои хора може да кажат, че така или 
иначе не харчат толкова много за кре-
дитните си карти и намаляването на ли-
мита не им пречи. Но експертите казват, 
че това неминуемо ще повлияе негатив-
но на кредитния рейтинг.

Ако компания за кредитна карта по-
нижи кредитния ви лимит до 5000 до-
лара и харчите около 2500 долара, сега 
имате процент от използването на кре-
дит от 50%, което може да създаде про-
блем и да доведе до спад на кредитния 
ви рейтинг, който зависи от процента ус-
воен дълг. Експертите казват, че трябва 
да ползвате само до 30% от дадената ви 
сума по кредитна карта. инаги можете да 
се обадите на компанията си за кредит-
ни карти и да ги помолите да повишат ва-
шия лимит. Можете да ги уведомите, че 
сте бил добър клиент, плащате навреме.

Но това, че повишават лимита на кре-
дитната ви карта, не означава, че трябва 
да отидете и да похарчите всичко.

US банките намаляват кредитните 
лимити без предупреждение
XФинансовите институции искат да са сигурни, че ще можете да покриете плащанията си

След избухването на пандемията – 
спад на парите, които българите в 
чужбина пращат в Родината. Това 

показват данните на Българската народ-
на банка, цитирани от bTV.

Ако за първото тримесечие на мина-
лата година сумата, която емигрантите 
са изпратили, е близо 340 милиона дола-
ра, то за първите три месеца на тази го-
дина тя е малко над 257 милиона долара.

Разбивката показва, че най-много 
средства са дошли от Германия – близо 
47 млн. евро или 53 милиона долара. По-
значителни суми са изпратили и бълга-
рите от Съединените щати и от Испания. 
Но и от трите страни средствата са по-
малко в сравнение с 2019-а.

Децата на Валентина Коцева от 15 го-

дини живеят зад граница. Макар и дале-
че, подкрепят близките си финансово, 
най-вече за да стегнат наследствен имот 
в село Лютиброд.

„За ремонти, правила съм доста ре-
монти в София, където живея, когато се 
наложи да се купи нещо голямо, при-
мерно хладилник, пералня, в такъв дух 

ми помагат, сега обаче няма да дойдат“, 
обяснява Валентина.

Кризата с коронавируса прави

по-труден живота и навън
И Валентина вече не разчита на по-

мощ оттам.
„Да искам пари, при положение, че 

и те изпитват затруднения, някак си не 
върви, плащат им непълна заплата в ня-
кои моменти“, казва Валентина.

Така сумите, изпращани в България, 
намаляват. Не само заради намалелите 
приходи на постоянно живеещите бъл-
гари зад граница, като децата на Вален-
тина, но и заради сезонните работни-
ци. Те бяха сред първите завърнали се в 
COVID кризата.

„Най-вероятно ще има още едно сви-
ване във второто и третото тримесечие, 
зависи от това колко е дълбока кризата, 
колко са отворени границите, каква част 
от българите в чужбина ще загубят свои-
те работни места“, смята Адриан Нико-
лов – ИПИ.

Освен намаляващите финансови пото-
ци от чужбина, от началото на годината 
намалява и ръстът на БВП.

„Най-вероятно жизненият стандарт 
няма да расте с темпа, с който бяхме 
свикнали да расте през последните 5-6 
години“, обясни Николов.

За най-засегнатите домакинства от 
кризата икономистите препоръчват да 
се помисли за безвъзмездна финансова 
помощ от държавата.

Българите в САЩ и в чужбина пращат по-малко пари в Родината

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
андемията в САЩ се раз-
раства: редица щати ре-
гистрират рекорден брой 
нови инфекции. За първи 
път от началото на кризата 

бяха отчетени над 50 000 новозаразе-
ни само за едно денонощие. По данни 
на университета „Джонс Хопкинс“ през 
последните дни за денонощие в Ща-
тите се заразяват между 40 000 55 000 
души. Във вторник бе съобщено и че 
страната прехвърли прага от 130 000 
починали от заразата.

„Вървим в грешната 
посока“

На този фон водещият вирусолог в 
САЩ предупреди, че ситуацията в стра-
ната може да се влоши още повече. Ако 
положението не бъде овладяно макси-
мално бързо, скоро ще имаме навярно 
по 100 000 нови инфекции на ден, за-
яви пред Сената Антъни Фаучи, дирек-
тор на Националния институт за ин-
фекциозни заболявания.

От седмица насам в САЩ се регистри-
рат по над 40 000 новозаразени на де-
нонощие, което значително надхвърля 
нивото на инфекциите от предишните 
пикове през април и май. В сряда ща-
тите Калифорния и Мичиган върна-
ха обратно ограничителните мерки, а 
в Пенсилвания отново беше въведе-
но задължително носене на защитни 
маски. Властите в Тексас, Флорида и 
Аризона също стопираха започнало-
то разхлабване на мерките. Калифор-
ния отмени традиционните фойервер-
ки за националния празник 4 юли, а 
плажовете в Южна Калифорния ще ос-
танат затворени. В отделни райони на 
щата Флорида плажовете също ще бъ-
дат блокирани, а в Невада планирана-
та следваща фаза от разхлабването на 
мерките беше отложена за края на юли.

В същото време президентът Доналд 

Тръмп продължава да смята, че панде-
мията отшумява. От избухването й до 
днес в САЩ се заразиха над 2,6 мили-
она души, а най-малко

128 000 американци 
починаха

„Много съм загрижен“, каза в Сената 
Антъни Фаучи. „Вървим в грешната по-
сока“, добави той и предупреди, че ако 
хората не съблюдават последователно 
мерките, „ще имаме големи проблеми“.

Мнозина обаче не се вслушват в по-
добни предупреждения. В Южна Да-
кота например трескаво се подготвят 
за предстоящите чествания по случай 
националния празник на САЩ. Очаква 
се президентът Тръмп да присъства на 
празненството в Маунт Ръшмор, къде-
то се намира мемориалът с издялани-
те в скалите ликове на четирима аме-
рикански президенти. Губернаторката 
Кристи Ноем дори призова хората да 
дойдат масово на тържеството. „Няма 
да спазваме дистанция. Нека хората се 
наслаждават на свободите, които има-
ме в тази страна“, заяви още губерна-
торката от Републиканската партия.

Байдън - на другия полюс
Кандидатът за президент на демо-

кратите Джо Байдън междувременно 
отказа по-големите си предизборни 
изяви. В Делауеър той заяви, че ще се 
съобрази със съветите на медиците и 
няма да провежда големи предизбор-
ни срещи. Така Байдън, който в актуал-
ните проучвания изпреварва Тръмп, 
заема коренно различна позиция от 
настоящия президент. 

Само преди десетина дни Тръмп с 
гръм и трясък възобнови предизбор-
ната си кампания. Тази негова предиз-
борна среща с хиляди привържени-
ци беше остро разкритикувана в цяла 
Америка.

Тръмп: Много тестове, много заразени
Случаи, случаи, случаи! Ако не бя-

хме тествали толкова много и 
толкова успешно, щяхме да има-

ме много малко случаи.
Ако тествате 40 000 000 души, предсто-

ят ви много случаи, които без тестовете 
като другите държави не биха се появя-
вали всяка вечер във фалшивите вечер-
ни новини. Това написа Доналд Тръмп 
в Туитър. Смъртността и всички важни 
проценти на смъртност намаляват. Вие 
не чувате за това от фалшивите новини и 
никога няма да го направите, написа още 
Тръмп.

Ден по-рано, по време на речта си за 
Деня на независимостта, той заяви, че 
99% от случаите на коронавирус в стра-
ната са „напълно безобидни“. Тръмп се оп-
ита да омаловажи пандемията и в също-
то време предупреди Китай, че ще бъде 
„подведен под отговорност“.

„Ударени сме от вирус, който дойде от 
Китай“, каза той, предизвиквайки силни 
освирквания и аплодисменти от някои от 

присъстващите по време на речта. Спо-
ред него стратегията на САЩ срещу коро-

навируса работи. „Ние се учим как да по-
тушим пламъците“, отбеляза той.

Рекорд след рекорда и 
мрачен сценарий за САЩ
X„Много съм загрижен“, призна главният вирусолог Антъни Фаучи

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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Рекорд след рекорда и 
мрачен сценарий за САЩ

https://www.freightstarexpedited.com/careers
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П
андемията се развива дина-
мично, ако съдим от послед-
ните данни, публикувани от 
Световната здравна органи-
зация (СЗО). Според нейния 

доклад от събота (4 юли) в рамките на 24 
часа по света са регистрирани над 212 
300 нови случаи на инфекция. Това е нов 
мрачен рекорд. Особено силно засегна-
ти остават САЩ и Бразилия.

Според данни на СЗО общият брой на 
регистрираните случаи на зараза с но-
вия коронавирус по света е 10,9 мили-
она. Жертвите на новата болест са общо 
над половин милион - 523 011. Най-мно-
го инфекции след САЩ и Бразилия са 
регистрирани в Русия - 674 515. В Евро-
па най-тежко засегната от пандемията е 
Великобритания. Там броят на заразе-
ните достигна 284 280.

Данните на СЗО се различават от тези 
на американския университет „Джонс 
Хопкинс". Причината се крие в различ-
ните методи на събиране на данните. 
Според данните на „Джонс Хопкинс“ от 5 
юли общият брой на регистрираните за-
разени по света е почти 11,3 милиона. А

жертвите дотук 
са 531 515

От СЗО предупреждават, че панде-
мията продължава да се развива дина-
мично. Все повече страни регистрираха 
тези дни рекорден брой случаи на ново-
заразени. През уикенда рекордни стой-
ности отбелязаха например Южна Аф-

рика, Индия, а и България.
За разлика от тези страни, Германия 

например може да се похвали със срав-
нително нисък брой нови инфекции. 
Според института „Роберт Кох“ през 
последното денонощие в Германия са 
били регистрирани 239 нови случая на 
зараза с новия коронавирус.

Според СЗО покачващият се брой на 

новозаразените все пак не означава на-
стъпването на втора вълна. По-скоро 
става дума за втора кулминация на пър-
вата вълна. В страните с покачващ се 
брой на случаите вирусът просто не е 
бил контролиран достатъчно добре. На 
този фон спазването на хигиенните мер-
ки, социалната дистанция и изолацията 
на заразените са изключително важни.

XОт СЗО предупредиха, че пандемията продължава да се развива динамично

Заразата по света:  
Втори пик или втора вълна?

Над 230 учени от 32 държави из-
пратиха писмо до СЗО с призив да 
преразгледа препоръките си за 

защита от новия коронавирус, тъй като 
смятат, че той се пренася по въздуха и 

от много по-дребни капчици от тези при 
кашлица или кихане на заразен. Това 
според тях означава също, че COVID-19 
вероятно може да се носи по-продъл-
жително време в затворени помещения 

и да попада дълбоко в белите дробове.
Досегашният протокол на СЗО опреде-

ля, че коронавирусът се пренася от едри 
капчици, които скоро падат на земята или 
по повърхности, и затова заразява носог-
лътката, без да слиза навътре в белите дро-
бове. По същата логика препоръките са 
акцентирани върху носене на маски, спаз-
ване на дистанция и често измиване на 
ръце със сапун или дезинфектант.

Сега учените казват, че скоро ще публи-
куват в научно списание установеното и че 
то е по-различно.

Д-р Бенедета Алегранци, водеща в СЗО 
по контрол на заразяването, казва, че 

твърденията са неубедителни. „Особено 
през последните няколко месеца на някол-
ко пъти подчертаваме, че според нас ве-
роятно е възможно пренасяне по въздуха, 
но и че не разполагаме с ясни и безспорни 
доказателства за това. По въпроса се води 
разгорещен дебат“, цитира думите й „Ню 
Йорк таймс“.

Но изданието е разговаряло с близо 20 
учени, включително консултанти на СЗО и 
членове на комисията, съставила препоръ-
ките, според които организацията изоста-
ва от актуалните данни и е консервативна 
в действията си с цел избягване поемането 
на рискове.

Учени: Вирусът се предава 
по въздух не само с кихане

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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4 
юли, събота. Един ден - два ре-
корда. Десетки хиляди българи 
се наредиха на най-дългата до 
този момент гранична опашка 
(15 км) и стоически издържаха 

по 5-6 часа под припека, за да отидат на 
море в Гърция. Същевременно бе отче-
тен поредният абсолютен рекорд на но-
ворегистрираните случаи на коронави-
рус (182).

На пръв поглед - случайно съвпаде-
ние. И с вирус, и без вирус българите 
очевидно предпочитат южната ни съсед-
ка пред бетонната „прелест“ на родното 
Черноморие. И с тях, и без тях пък ви-
русът очевидно си се вихри на воля по 
нашите земи. И все пак връзка има, при 
това съвсем пряка.

Разликата между 
Гърция и България

Гърция постави епидемията под кон-
трол и сега не желае да я пусне отново 
отвън. Затова затвори за туристи всич-
ки пунктове по северната си граница с 
изключение на Кулата, което доведе до 
струпването на автомобили там. Забеле-
жете: Гърция предприе тази стъпка въ-
преки очевидните щети за собствения 
си туристически бизнес. Въпрос на при-
оритети - и на баланс между тях.

Тъй че - нямаше да има никакви опаш-
ки, ако епидемията в България не беше 
изпусната. А беше изпусната, защото в 
България, по традиция, така нареченото 
управление на кризата се лашна от една-
та крайност в другата. Първо, приори-

тет бяха здравето и сплашването ("епи-
демия с невиждана ярост“; „по-добре 
опашки от коли на КПП-тата, отколкото 
кервани с военни камиони, изнасящи 
трупове"). После - икономиката и без-
грижието ("Всеки може днес да отиде, да 
се прибере вкъщи, да се заключи и да си 
стои там. Ами, пазете се!").

На много места, включително в Гър-
ция, разхлабването на ограниченията 
става поетапно и планомерно. Тук огра-
ниченията паднаха набързо и наведнъж. 
А поне някои откровени глупости може-
ше да бъдат спестени.

Откровени глупости
Нощните барове и дискотеките се при-

молиха и те да отворят и тутакси им бе 
угодено.

Абитуриентите се завайкаха и айде на 
баловете (в резултат: 60% от абитуриен-
тите в търновско училище се оказаха с 
положителни проби).

Най-глупаво бе отварянето на стади-
оните, въпреки че за всички бе абсолют-
но ясно какво ще се случи. Докато в цяла 
Европа мачовете се играят пред празни 
трибуни, българското далечно подобие 
на футбол се радва на опасно струпа-
ните един до (върху) друг т.нар. фенове. 
(Резултатът сигурно вече се отразява в 
рекордните стойности на заразата в Со-
фия.)

Сега специалистите повтарят, че всич-
ко това е било грешка, но когато се взе-
маха решенията, тихомълком отстъпиха 
пред диктата на политиците - и по-точно 
пред един от тях. Той пък стоварва ця-
лата отговорност върху липсата на дис-
циплина и отговорност у хората. „Няма 
угодия, като в приказката за шапката“, 
оплаква се премиерът. Основната отго-
ворност обаче е на политиците. Отговор-
ната политика означава да знаеш кое е в 
интерес на обществото и да го следваш 
независимо от нечии моментни настрое-
ния. Нашият случай не е такъв. Тук упра-
влението е безхаберно, некомпетентно, 
малодушно и непрекъснато нагаждащо 
се в опит да се хареса на всички.

В изходната точка
Затова сега се озовахме пак в изход-

ната точка и от пример за контрол на 

заразата се превръщаме в пример за 
нейното изпускане. Така обезсмислих-
ме първоначалните страдания и лише-
ния. При това своята икономическа цена 
имат не само ограниченията на каранти-
ната, но и тяхното безразборно и нело-
гично отменяне. 

Безхаберието също се плаща. Защото 
данните за епидемията у нас се следят 
внимателно и в страните, от които очак-
ваме да дойдат туристи. В резултат Бъл-
гария започна да изпада от списъците на 
безрисковите страни и да влиза в забра-
нителните списъци, а чартърите с турис-
ти почти секнаха. 

Слънчев бряг е празен като символи-
чен контрапункт на пълните стадиони. 
Или обратното.

XВирусът се вихри с пълна сила по българските земи

Безхаберие и глупост: Как 
България изпусна заразата

BG екип близо до лекарство срещу вируса

Пета по ръст на 
заразени в Европа

ЯСЕН  
БОЯДЖИЕВ

„Дойче веле“

България изпрати месец юни като 
една от петте страни в Европа, където 
епидемията от коронавируса се е раз-
вивала най-бурно през месеца. Стра-
ната към 1 юли на практика е удвоила 
общите регистрирани случаи спрямо 1 
юни, което означава, че за последния 
месец са регистрирани толкова инфек-
ции, колкото за предходните три месе-
ца, взети заедно, пише „Капитал“.

По този показател България се на-
режда на пето място сред 36 други 
страни в Европа - лидери са Северна 
Македония, Косово, Албания и Молдо-
ва, а веднага след България е Швеция, 
където властите от самото начало до 
днес продължават да следват стратегия 
с почти нулеви ограничения.

България очаквано е удвоила и ниво-
то си на заболеваемост на 1 млн. души 
за месец, но ако има добра новина, то 
тя все пак е, че дори така е сред държа-
вите с най-малко случаи на глава от на-
селението в Европа.

Български екип е много близо до от-
криване на лекарство срещу коронавиру-
са. Това заяви здравният министър Кирил 
Ананиев на извънреден брифинг в поне-
делник.

„През май стартира клинично изпит-
ване с Ивермектин. До момента за него 
са набрани 30 пациенти. Изпитването се 
провежда в 9 болници в България“, уточ-
ни изпълнителният директор на Изпъл-

нителна агенция по лекарствата маг. 
фарм. Богдан Кирилов.

България е била първата държава в ЕС, 
която стартира такова изследване. Жела-
нието на медицинските специалисти е да 
бъдат добавени нови болници и още па-
циенти, посочи още Кирилов.

Повече информация за медикамента 
ще бъде представена в края на юли или 
началото на август.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Канада с успехи срещу 
Covid-19, но рискът остава
Канада бележи успехи в борбата с 

коронавируса, но опасността не е 
отминала. Това обяви премиерът 

Джъстин Трюдо преди дни. Той призна, 
че е възможна втора вълна на панде-
мията. В същото време той съобщи, че в 
някои райони на страната въобще не се 
регистрират новозаразени и починали, 
отбеляза той. В страната в последните дни новозаразените са под 200 души. Об-
щият им брой е 106 000, а починалите са 8693.

22 обвинения за мъж,  
нахлул в дома на Трюдо

22 обвинения бяха повдигна-
ти на мъж, врязал се с ками-
он в портала на резиденцията 

на премиера Джъстин Трюдо. Сред тях 
са нарушаване на режима за носене на 
огнестрелни оръжия и за отправяне на 
заплахи. Нападателят се казва Кори Хъ-
рън, 46-годишен военен от резерва на 
канадските въоръжени сили и бизнес-

мен. Живее в Манитоба. В 6,30 ч. сутринта в четвъртък той разбил с камион пор-
тала на резиденцията. После бил забелязан с пушка, преди да бъде обкръжен и 
два часа по-късно арестуван.

Отава преразглежда 
отношенията си с Хонконг
Канада е преразгледала едностран-

но споразуменията си с Хонконг 
във връзка с новия китайски закон 

за националната сигурност. Това заяви 
канадският министър на външните ра-
боти Франсоа-Филип Шампан. В изявле-
ние той каза, че Канада ще регулира из-
носа си на стратегически важни стоки за 
Хонконг, както прави това с Китай, като 
това се отнася и за доставките на оръжия. Канада прекратява и действието на до-
говора за екстрадиция с Хонконг, допълни Шампан. Според новия закон в Китай 
ще разположи свои органи на държавната сигурност в Хонконг.

Канада отбеляза  
празника си онлайн

Канада отбеляза тази година нацио-
налния си празник онлайн зара-
ди пандемията. Властите отмени-

ха всички масови мероприятия и вместо 
традиционните концерти на живо с рок 
музиканти и поп изпълнители, канадци-
те можеха да следят онлайн шоу в соци-
алните мрежи и по телевизията. Все пак 

Денят на Канада 1 юли бе отбелязан с пикници, плаж, пълни веранди на ресто-
ранти и кафенета или барбекю на двора.Премиерът Джъстин Трюдо направи об-
ръщение към нацията от ферма, където заедно със семейството си помагаше в 
прибирането на реколтата.

„Сирк дьо Солей“ със съдебна 
защита от кредитори
Канадската групировка „Сирк дю со-

лей ентъртейнмънт“ получи съдеб-
на защита от кредитори, след като 

искът й за защита при банкрут бе удо-
влетворен. Заради пандемията спекта-
клите на цирковата трупа бяха отменени 
и артистите останаха без работа. Съдия 
Луи Гуен от съда в Квебек се съгласи да 
даде десетдневна защита на компанията от кредиторите. „Сирк дю солей ентър-
тейнмънт“ ще потърси защита и в САЩ по силата на чл. 15 от закона за банкрута 
в САЩ.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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С
амо двама от последни-
те шест президенти на САЩ 
преди Доналд Тръмп не успя-
ват в своя опит да бъдат пре-
избрани. Това е добра новина 

за него.
Но техните истории са лоша новина и 

за Тръмп.
В последните си години като прези-

денти Джими Картър и Джордж Х. У. Буш 
се сблъскват със забележим спад в попу-
лярността точно по това време от годи-
ната - началото на май до края на юни, 
нещо, което започва да надвисва като 
буреносен облак над Доналд Тръмп, 
пише The New York Times.

По това време делът на американците, 
които одобряват работата на президен-
тите Буш и Картър, се свива под 40% 
според Gallup. Тези стойности се запаз-
ват чак до деня на изборите. Изглежда, 
че в момента Тръмп преживява „потъва-
нето“ на своите двама предшественици.

Според Gallup рейтингът му на одо-
брение се е понижил до 39 на сто в нача-
лото на юни от 49% месец по-рано, пише 
Investor. Така че ако Картър и Буш могат 
да служат като предвестници, то изглеж-
да, че Тръмп изгаря.

Разбира се, историята не е единстве-
ният барометър в случая. Две много 
обсъждани анкети на The Times и Siena 
College, които бяха публикувани ми-
налата седмица, предполагат, че в ня-
кои щати, както и в национален мащаб, 
Тръмп вече „накуцва“, изоставяйки от 
Джо Байдън с двуцифрен процент.

Според някакъв неясен алгоритъм, 
който The Economist редовно актуали-
зира, Тръмп има само 10% шанс да спе-
чели преизбиране. Според историческо 
осредняване на анкетите за изборите за 
година на уебсайта FiveThirtyEight пре-
възходството на Байдън над Тръмп в 
момента е най-голямото на този етап от 
надпреварата след това на Бил Клинтън 
над Боб Доул през 1996 г., когато Клин-
тън спечели втория си мандат.

Отговорът на Тръмп?
Често рекламираните му инстинкти ни-
къде не могат да бъдат намерени, по-

тиснати от самоунищожителни прово-
кации, камикадзе истерии и сприхави 
коментари в Twitter.

„Тръмп се намира в дълбока дупка и 
той отговаря на това, като продължава 
да копае надолу“, споделя политически-
ят консултант Дейвид Акселрод.

Разбира се, ноември все още е доста 
далечен. „Никой не може да предвиди 
какво ще донесат тези последни четири 
месеца“, добавя Акселрод.

И все пак трябва да се има едно наум. 

След избирането му като президент 
рейтингът на Тръмп се задържа на нива 
около 35-45%, сочат данни на Gallup. 
Изглежда, че той е свикнал със слабата 
подкрепа на избирателите.

През 2016 г. необичайно голям про-
цент гласоподаватели, особено в такива 
ключови щати като Пенсилвания, Мичи-
ган и Уисконсин, заявиха в анкетите, че 
са решили за кого да гласуват през по-
следната седмица преди самите избори. 
Именно те са облагодетелствали Тръмп.

Това може да означава, че много от 
тях не са имали изцяло фиксирано мне-
ние за него. Но това вече е в миналото. 
Тръмп доминира в медиите както никой 
от последните няколко държавни глави 
на САЩ, с пламенно поведение, което 
отблъсква амбивалентността.

Заради коронавируса Тръмп разпола-
га с по-малко време и по-малко опции 
да промени динамиката преди избори-
те в сравнение със своите предшестве-
ници.

Изгоря ли Тръмп още 
преди изборите?
XСпоред алгоритъм на The Economist президентът 

има само 10% шанс да спечели преизбиране

Рапърът Кание Уест обяви в „Туит-
ър“, че ще се кандидатира за пре-
зидент на САЩ на предстоящите 

избори, предаде ДПА.„Трябва да из-
пълним обещанието за Америка, като 
вярваме в Бог, обединим визията си и 
изградим бъдещето си. Кандидатирам 
се за президент на Съединените щати“, 
написа той в Деня на независимостта.

През 2018 г. Уест, един от малкото из-
вестни артисти, които открито подкрепи-
ха Доналд Тръмп, обяви, че се дистанцира 
от политиката, след като се появи на сре-
ща в Белия дом с шапка с надпис „Да на-
правим Америка отново велика“. След по-
сещението в Белия дом той каза, че е бил 
използван, за да разпространи послания, 
в които не вярва.

И рапърът Кание Уест 
атакува Белия дом

Сн.: БТА

Сн.: БТА

http://restaurantmehanata.com/
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(Продължение от миналия брой)

Р
азнопосочните прогнози за 
пазара по време на пандемия 
от страна на различни спе-
циалисти карат много хора 
да се чувстват объркани на 

чий анализ да се доверят. След дълго 
анализиране на сегашната ситуация, 
всекидневно в последните 2-3 месеца, 
аз лично достигнах до заключението, 
че принципите на инвестиране, които 
работиха преди пандемията, работят с 
пълна сила в момента и ще работят по 
същия начин най-вероятно и след още 
100 години. В миналия брой разгледа-
хме първия от тях – разпределяне на 
риска. Да погледнем и другите два.

Дисциплина
Вторият принцип, който е изключи-

телно важен за успешно инвестиране, 
е дисциплината да инвестираме в до-
бри и лоши времена. Дори бих казал, 
че ако можем да инвестираме повече 
пари през лошите периоди на пазара, 
ние ще можем да реализираме още по-
големи печалби, когато добрите време-
на се завърнат и пазарите отчетат скок 
на цените на акциите на компаниите и 
индексите.

Много от хората обаче се поддават 
на емоциите си и вместо да инвести-
рат повече през трудните периоди (ако 
имат тази възможност, разбира се), те 
спират инвестирането си или продават 
инвестициите си, обезкуражени от ло-
шите резултати в даден период, а тези 
периоди са основно кратки и доста по-
малко на брой в сравнение с периодите 
на покачване и растеж.

Като пример бих искал да посоча 
една таблица (таблица 2), която често 
използвам в разговорите и анализите 
си с клиенти.

Ако погледнем по статистика, стоко-
вият пазар е имал средна възвръщае-
мост от 10.2% годишно от началото на 
1937-ма до края на 2018-та. В този пери-
од от завършени 82 години е имало 62 
позитивни години със среден ръст от 
19.4% на година и 20 негативни години 
със среден спад от 12.2% на година. По 

тези данни ние виждаме, че пазарите 
играят в едно типично „инвестиционно 
танго“ - една стъпка назад и три стъп-
ки напред.

Знаейки това, ние трябва да можем 
да анализираме правилно ситуации 
като тази, която се създава в световен 
мащаб, и да гледаме на тях като шансо-
ве да инвестираме пари, които в след-

ващите периоди на възход и падение 
да могат да работят за нас дори с по-го-
ляма сила, защото можем да ги купим 
на по-ниски нива днес.

Аз съм човек на фактите, уповавам 
се на тях и се опитвам да търся после-
дователност, когато анализирам такива 
данни. Тази последователност ми пома-
га да намеря адекватните нива на кал-

кулирания риск, който мога да поема 
при всяка една инвестиция.

Частично инвестиране 
на капитала

Никой няма кристално кълбо, което 
да предсказва бъдещето с точност, осо-
бено в света на парите. Това е и най-го-
лемият проблем на повечето инвести-
тори, особено на тези, които се опитват 
да спекулират с пазарите на кратко-
срочно спекулиране.

Но моят съвет за повечето хора е 
дългосрочната стратегия - поне 5 годи-
ни с цел навигиране на капитала, кой-
то искаме да инвестираме на части, за 
да избегнем, купувайки твърде скъпо и 
нежелани драстични спадове.

Преди няколко статии говорихме за 
тази стратегия в детайли с пример за 
двама инвеститори, които са инвести-
рали частично в периоди на спадове и 
периоди на покачвания (таблица 3).

Когато инвестираме частична част от 
целия ни капитал, ние купуваме на раз-
лични цени и гледаме средната цена, 
която сме платили за една инвестиция, 
и се опитваме да победим нея при едно 
бъдещо продаване. При момент, в кой-
то инвестираме целия ни капитал в ед-
на-единствена точка, ние вече поемаме 
много по-голям риск, защото не знаем 
какво следва оттук нататък - продължи-
телен

възход или рязко 
падение

което може да ни накара да чакаме дъл-
го преди да можем да продадем инвес-
тицията ни на печалба.

Като обобщение на въпроса, който 
ми зададохте - използвайки тези три 
принципа на инвестирането под на-
блюдението на опитен и доверен фи-
нансов съветник - правилното разпре-
деление на инвестиционния портфейл, 
дисциплината и частичното инвестира-
не на капитала в стриктно определени 
интервали е един много по-доказан и 
добър компас за едно успешно инве-
стиране в годините напред, отколко-
то субективното мнение на всеки един 
експерт, или дори група експерти, в да-
ден момент на икономическа криза или 
възход. Забравете съветите на експер-
тите, уповавайте се на математически 
доказаните принципи на успешното 
инвестирането и все пак, имайте ясна 
идея какъв е хоризонтът на вашата ин-
вестиция и целта, която искате да по-
стигнете чрез нея!

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансова-
та част от живота, можете да си за-
пазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

Вашите 
пари

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

Авторът личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пен-
сионното осигуряване и инвестира-
нето, образувателните спестовни 
сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и до-
мове.

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

Инвестирането днес: На 
кого да се доверим?

XВъпроси и отговори от изминалите седмици

Таблица 2

Таблица 3
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PAY PROPERTY 
TAXES ONLINE AT

Due August 3 
Pay without penalty through October 1

Stay Home

•   Search $75 million in available refunds
•   Search $34 million in missing senior 

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS

https://cookcountytreasurer.com
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https://connectmortgagecorp.com/
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Две сестри от България успяха 
със собствени усилия и труд 
да създадат уникални проду-
кти с българска роза, които 
днес се търсят в САЩ, Канада, 

Китай, Япония и много други страни по 
света.

Те са Ина Абаджиева и Росица Длъгне-
кова от София.

Ина завършва туризъм, но от ученич-
ка иска да работи нещо, с което да рек-
ламира България. Тогава не знае какво, 
нито пък защо. Разбира го по-късно.

Росица пък научава как се брандира 
един продукт, докато учи реклама в Ми-
лано, наблюдавайки как италианците 
превръщат в запазена марка 
всичко родно. Именно там 
тя решава да направи 
същото и с българ-
ски продукт. Кой да 
бъде той, й хрумва 
случайно.

„Занесох като 
подарък сладко 
от рози и хората, 
на които го пода-
рих, изключител-
но се впечатлиха, 
че в България се от-
глеждат рози, които са 
премиум, използват се в 
парфюмерията, а на всичко-
то отгоре и са ядливи“, разказа Росица 
пред Nova.

Всичко започва през лятото преди де-
вет години, когато Росица се прибира в 
България, а идеята, която си донася от 
Италия, става все по-натрапчива. Спо-
деля я със сестра си и двете започват да 
проучват продукти, в състава на които 
има рози. Откриват френски макарон с 
вкус на роза, розов сироп и много коз-
метика, но не откриват нито една ком-
пания, включително и българска, фоку-
сирана изцяло върху

розата като 
ядливо цвете

Убедени, че това е ниша за запълване, 
инвестират по 5000 лева лични спестя-

вания. Запретват 
ръкави и разра-
ботват концепция.

„Едно от най-
логичните неща, 

с които решихме 
да започнем, беше 

сладкото, с чай от 
рози и сушен розов 

цвят. Впоследствие доба-
вихме нещо ново и наистина 

много интересно – направихме първия 
шоколад с роза“, споделя Ина.

Росица пък допълва, че шоколадът им 
е не само визуално украсен с роза, а в 
него има вложено и розово масло.

Следва серия сладка, която е изцяло 
променена в сравнение с традицион-
но познатите, създават продукти без за-
хар, добавят плодови вкусове. Бутили-
рат концентрирана дестилирана розова 
вода за кулинарни цели – за разрежда-
не, за подправяне, за приготвяне на кок-
тейли.

Преди две години сестрите решават 
да обърнат поглед към Европа като по-
търсят програми, финансирани от Евро-
пейския съюз. Откриват такива за ино-
вативни бизнес начинания в сферата на 

функционалните храни. Кандидатстват. 
На първия кръг се класират в топ 100, а 
на следващия - в топ 10. Те са единстве-
ните от България. И

получават 
100 000 евро

безвъзмездна помощ, която инвестират 
в оборудване, но най-вече в реклама.

Розовите им продукти започват да из-
лизат от България и постепенно завла-
дяват света – САЩ, Канада, Япония, Ки-

тай, арабските емирства, Европа. През 
последните години продуктите на Ина 
и Росица се продават навсякъде. А две-
те сестри държат да ги има и в България.

„Едното направление са туристите – 
работим с добри сувенирни магазини, 
които продават продуктите ни. Второто 
направление са хората, които търсят на-
турални и биохрани и които търсят ин-
тересни вкусове. Ресторантите и заведе-
нията имат интерес към розовата вода“, 
споделя Росица.

Ина пък изтъква полезните свойства 
на продуктите с роза. „Когато розата е 
под формата на сладко, там се наблюда-
ва ефект за добро храносмилане, когато 
розата се превърне в розово масло, ней-
ните плюсове са в забавянето на старее-
нето на клетките. Когато си направиш 
чай от роза, трябва да знаеш, че розата 
е един от най-силните антидепресанти“, 
споделя тя.

Росица пък допълва, че за съжаление 
с много малка част от розата и от суро-
вините, които се извличат от розата, се 
създават крайни продукти с висока до-
бавена стойност в България.

„България бива доста подценявана и 
ние можем да помогнем в тази посока“, 
категорични са двете млади жени. Ина и 
Росица смятат, че на розата трябва да се 
гледа като на национален ресурс, и при-
зовават за подкрепа за розопроизводи-
телите.

XИна и Росица създадоха уникални продукти, които се търсят в САЩ, Канада и др.

Две сестри възродиха славата 
на българската роза по света

кадри: NOVA
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С
тефан Иванов и 16-годишни-
ят му син Максим изкараха 
12 дни в океана като част от 
тяхното голямо приключе-
ние – да го прекосят Атлан-

тика с лодка. Двамата стартираха на 14 
юни от Португалия, а целта им е да из-
минат 6000 км, гребейки сами, в подкре-
па на донорството и на инициативата на 
Министерството на здравеопазването в 
България „Да! За живот!“. Мисията им се 
казва „Неверест“, на името на гребната 
лодка, с която се предвижват и която са 
направили сами.

Двамата планират плаването им да 
продължи 60 до 70 дни. Ако е успешно, 
то ще остане в историята като първата 
българска океанска гребна експедиция. 
А Максим Иванов ще бъде най-младият 
гребец, прекосил океан.

На 26 юни двамата българи бяха при-
нудени да спрат заради проблем с авто-
пилота на лодката.

В момента те се намират на остров 
Лансароте, който е част от Канарски-
те острови, и изчакват доставянето на 
част, с която ще могат да поправят авто-
пилота и да продължат напред към бре-
говете на Бразилия.

Какви са първите им впечатления от 
плаването в открити води?

„Физически сме напълно подготвени. 
Нямахме някакви мускулни трески, не 
бяхме съсипани от гребането като уси-
лие. Някои хора казват, че първите два-
три дни си като пребит, не можеш едва 
ли не да разгънеш лакътя си, толкова 
силно са ти се схванали мускулите. При 
нас нямаше такива проблеми, дори и 
мазоли нямаме или някаква преумора“, 
сподели Стефан Иванов пред „Дневник“.

Той обаче признава, че със сина му не 
са били готови за

техниката на гребане 
в големите вълни

които са се изпречили на пътя им.
„Просто не бяхме срещали такива 

вълни. В океана е много странно това, 
че няма хоризонтална повърхност. 
Дори когато гледаш в хоризонта, виж-

даш едни големи хълмове, които се дви-
жат към теб или в друга посока. Върху 
тези хълмове има вълни и върху вълни-
те има по-малки вълни. Непрекъснато 
си в някаква разбушувана стихия. Пър-
воначално това е малко стряскащо, за-
щото не знаеш къде е границата, не зна-
еш кое вече е опасното. Струва ми се, 
че първите вълни са опасни, а после се 
оказва, че може да гребеш със затворе-
ни очи над тях“, разказва той.

Сред непредвидените проблеми по 
време на плаването досега се е ока-
зал автопилотът, който започнал да из-
ключва самостоятелно. А това е опасно, 
защото той е уредът, който поддържа 
посоката на движение. Затова се нало-
жило да спрат и да го поправят.

Сред другите проблеми, които се по-
явили в първите дни, се наредил и си-
ликонът, който макар да бил предназ-
начен за морски цели, не издържал и 
всички складови помещения на лодката 
се напълнили с вода. Двамата са довол-
ни, че храната им е останала непокътна-
та, защото била вакуумирана.

Гребането през нощта също се оказа-
ло изпитание.

„Все едно те хвърлят в една нова ре-
алност. Все едно се учиш да ходиш. При 
нас е точно така - учим се да гребем в 
неблагоприятна среда с тези вълни. На-
дяваме се да не се преобърне лодка-
та. С времето човек придобива увере-
ност и усещане“, казва Стефан. Синът му 
Максим обаче няма проблем с греба-
нето през нощта. „През деня тренирах 
за този момент с гребане за 5-10 мину-
ти със затворени очи, за да се уверя, че 
дори и без да виждам вълните, ги усе-
щам и мога да греба. Баща ми има голям 
проблем с това. Той въобще не обича да 
не вижда вълните и мрази да се изключ-
ва топовата лампа. Ако я изключиш, не 
се вижда и на 1 метър“, споделя младе-
жът.

А опасностите в океана не са за пре-
небрегване.

„При големите вълни лодката се вди-
га над тях. Опасни са гребените, вли-
ващите се вълни, които вече могат да 
залеят лодката и да я преобърнат. Ви-
сочината на вълните не е чак толкова 
опасна. Дори средната вълна да е 2.5 м, 
на две-три минути минава вълна, коя-
то е два пъти по-голяма, а след няколко 
часа преминава три пъти по-голяма

вълна с височина 
около 7.5 м

Не може да се каже, че гребеш в ед-
накви условия и вълни. Това е нещо 
като нов спорт. Все едно се учиш да 
караш сноуборд и минаваш различни 
хълмчета. Всеки склон е различен, ня-
кои са по-заледени, други са по-отвес-
ни, при трети трябва да сечеш напряко 
склона. По същия начин е и с вълните“, 
споделя Стефан.

Максим и баща му гребат на смени 
през два часа. В паузите ядат, спят и се 
подготвят за следващото гребане.

„Със сигурност храненето ми беше 
най-трудното. По-трудно е от физиче-
ското натоварване, по-трудно от спане-

то и от постоянното слънце. Човек, ко-
гато е в тази кабина, някак си не му се 
яде. Не само че лодката се клати посто-
янно, но е и ужасно задушно и топло 
вътре. Заедно с потта и умората на чо-
век въобще не му се яде. Със сигурност 
знам, че съм ял по-малко, отколкото е 
трябвало. Вероятно съм отслабнал по-
вече от планираното. Задачата ми, като 
тръгнем отново, е да се фокусирам по-
вече върху диетата и да поддържам ка-
лориите, които са ми нужни“, споделя 
16-годишното момче.

„В смените трябва да се вплете пре-
веждането на прогнозата на вятъра, 
което правим поне два или три пъти 
на ден. Да изсушим нещо намокрено, 
да търсим из складовете на лодката за 
нещо, което ни трябва и не знаем къде 
сме го сложили,

да напишем имейл 
на съпругата ми

Чрез нея държим контакт със света. 
Нямаме достъп до интернет, а по-ско-
ро изпращаме няколко реда на нея и тя 
ги публикува. Провеждаме разговори с 
нея, с някои приятели и нашите навига-
тори по сателитния телефон. Времето 
лети и тези 12 дни по-скоро бих казал, 
че са шест или седем“, разказва и Сте-
фан.

По време на плаването си имали и 
други изпитания. Лодката им например 
се оказала в полезрението на пирати, 
но са успели да им се измъкнат. А освен 
страшните моменти са имали и приказ-
но красиви. „Звездите на небето бяха 
безброй, тъй като нямаше луна, а едно-
временно с това във водата имаше фос-
форесциращ планктон. Изглеждаше ся-
каш милиони светулки са плъзнали във 
водата. Чувството беше сякаш се нами-
раш в Космоса и отвсякъде има звезди. 
Гледката беше приказно красива“, спом-
ня си Стефан.

Двамата са убедени, че ще бъдат из-
правени пред нови предизвикателства 
и са готови да се изправят пред тях.

XЗа вълните като хълмове и безкрайните звезди – от първо лице

През Атлантика с гребна лодка: 
Максим и Стефан разказват...

Снимки: Facebook
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Япония евакуира над 1 млн. 
души заради порои

1,28 милиона жители на югоза-
падния японски остров Кюшу са 
получили от властите препоръ-

ка да се евакуират заради проливни-
те дъждове в региона. Там жертвите 
на бедствието са над 50. За евакуира-
ните са подготвени специални цен-
трове. Най-тежко е положението в 
префектурите Кумамото, Оита, Сага, 
Фукуока и Нагасаки. Японското министерство на земеделието, горите и риболо-
ва нареди да се изпратят на острова 100 000 комплекта хранителни помощи за 
местното население.

Извънредно положение  
в Белград заради Covid-19

В сръбската столица Белград бе 
въведено извънредно положе-
ние заради скока на заразени 

с новия коронавирус. Три болници 
в сръбската столица са изцяло тран-
сформирани в отделения за болни 
с COVID-19. Ограниченията бяха за-
тегнати и в Косово. В Прищина беше 

наложен полицейски час, а отворени ще останат само заведенията на открито. 
Междувременно Гърция затвори границата си за сърби, а на ГКПП „Кулата“, от-
където те преминават, бе отчетен бум на болни сръбски туристи, тръгнали към 
гръцкото море.

Цистерна с петрол се взриви 
в Колумбия, 7 загинаха
Най-малко седем души загина-

ха, след като обърната цистер-
на с петрол се взриви в Колум-

бия. При инцидента, станал на път в 
крайбрежен район, са ранени повече 
от 40 души. Голяма част от пострада-
лите са с тежки изгаряния и има опа-
сения, че броят на жертвите ще на-
расне. След като цистерната се обърнала, около нея се събрали много хора, за да 
точат гориво. Тогава тя избухнала в пламъци. Това е и причината за големия брой 
жертви и тежко пострадали.

Реколтата от кафе  
в Коста Рика може да изгние

Кафето на Коста Рика е признато с 
качеството си в целия свят. Мест-
ни фермери обаче предупрежда-

ват, че тази година реколтата може да 
изгние на храстите, ако скоро не бъде 
решен проблемът с недостига на работ-
на ръка, предизвикан от коронакриза-
та. Фермерите обвиняват за ситуацията 

ограниченията върху пътуванията, наложени от правителството в опит да попре-
чи на проникването на коронавируса в страната. От март в Коста Рика са потвър-
дени над 3100 случая на коронавирус, но от тях едва 15 са завършили фатално.

Почина легендата  
Енио Мориконе
Великият италиански композитор 

Енио Мориконе, известен със своя-
та филмова музика, почина на 91 г. 

в понеделник. Той е издъхнал в болница 
след усложнения от счупване на бедре-
ната кост. Мориконе е написал музиката 
към повече от 570 филма, 30 от които - 
уестърни. Сред най-известните са „Има-
ло едно време в Америка“, „Недосегаемите“, „Имало едно време на Запад“, „До-
брият, лошият и злият“, „Малена“, „Ново кино Парадизо“ и др. През 2016 г. печели 
„Оскар“ за музиката към филма на Куентин Тарантино „Омразната осморка“.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Р
уски съд призна за виновна 
журналистката Светлана Про-
копиева и я осъди да плати 
глоба за „оправдаване на те-
роризма". По-рано прокура-

турата искаше Прокопиева да бъде на-
казана с 6 години затвор и забрана да 
практикува жуналистическата си про-
фесия в следващите 4 години.

Глобата, наложена на Прокопиева, е 
от 500 000 рубли (близо 7000 долара).

Делото приключи на първа инстан-
ция в понеделник и решението на съда 
може да бъде обжалвано.

Светлана Прокопиева е журналист-
ка на свободна практика, която работи 
за различни медии, сред които и руска-
та редакция на Радио Свободна Евро-
па/Радио Свобода. Предмет на делото е 
неин коментар в клона на частното ра-
дио „Ехото на Москва“ в Псков - родният 
град на журналистката.

През ноември 2018 г. тя коментира 
бомбен атентат, извършен по-рано в Ар-
хангелск. Авторът му е вероятно тий-
нейджър, загинал при инцидента, кой-
то чрез Facebook е обвинявал руските 

служби в това, че водят нагласени дела. 
Взривът е бил поставен пред местния 
клон на Федералната служба за разузна-
ване (ФСБ).

Тогава Светлана Прокопиева обвърз-
ва недоволството на тийнейджъра с по-
литическия климат в Русия на Путин. Тя 
казва, че политическите свободи в стра-
ната са ограничени и това води хората 

до отчаяние.
Малко по-късно й е повдигнато

обвинение в „оправдаване 
на тероризма“

претърсено е жилището й, иззети са 
компютърът и телефонът й. В повечето 
време на петчасовия обиск не е допус-
нат адвокатът й.

В петък, когато мина последното из-
слушване на страните по делото, Радио 
Свободна Европа/Радио Свобода изра-
зи „негодувание“ от възможността Про-
копиева да бъде осъдена „за нещо, кое-
то е точно обратното на това, в което я 
обвиняват“.

В защита на Прокопиева се обяви-
ха няколко десетки руски журналисти, 
част от които бяха арестувани по вре-
ме на публичните прояви в нейна защи-
та. Говорителят на Европейската коми-
сия Питър Стано призова да се прекрати 
делото, което е ограничаване на прос-
транството за независима журналис-
тика и гражданско общество в Русия. 
Международната неправителствена ор-
ганизация „Хюман Райтс Уоч“ обяви, че 
делото е посегателство на свободата на 
словото на всички, а не само на това на 
Прокопиева.

С подобни призиви реагираха също 
Организацията за сигурност и сътрудни-
чество в Европа (ОССЕ), „Репортери без 
граници“, Комитетът за защита на жур-
налистите и Европейската федерация на 
журналистите.

XСветлана Прокопиева бе осъдена заради своя колонка в „Ехото на Москва“

В Русия: $7000 глоба за 
журналистически коментар

https://www.mbglogistics.com/


8 - 14 юли 2020 г.30

 блог

Доктор, който вдигнал температура, 
проявил всички симптоми, а колегите му 
от Бърза помощ по правилник му отказали 
линейка.

И когато докторът починал, защото всич-
ко около него закъсняло - но пак по пра-
вилник - то сънародниците му започнали 
да пишат следното:

„Той е имал байпас"!
„Той е бил онкоболен"!
„Лъжат ви, защото трябва да докарат 

бройки болни от несъществуващата болест 
COVID-19"!

И така хем докторът си отишъл, защото 
го пратили на адрес без защитно облекло, 
защото по правилник нямало обаждане за 
COVID по телефона...

Хем си отишъл, защото по правилник не 
му пратили линейка...

Хем накрая сънародниците му махнали с 
ръка и казали - „Това е измама, той не е бил 
на 42, а на 49, не е бил болен от COVID, ви-
жте видеото на Джуди Майковиц и си пус-
нете 5-6 интервюта на Антония Първано-
ва"...

Когато линейката не дойде, не се ядос-
вайте.

Не се ядосвайте за нищо, защото живе-
ете в страна, в която всяко добро дело се 
наказва.

В зависимост от това на кого уйдисва и 
на кого не това добро дело.

Дарете пари - веднага ще се окаже, че сте 
враг, защото дарявате пари в държавата на 
MAFIQTA.

Подарете знание - веднага ще ви сра-
зят с това, че или дарявате грешно знание, 
или сте идеологическа подлога на Путин, 
Сорос и извънземните.

Подарете любов - и веднага ще ви теглят 
една майна с думите - „точно ти ли ше ми 
даряваш любов, бе, грозник такъв“.

Когато линейката не дойде, си спомнете 
за доктор Стамов, който не се поколебал - 
влязъл при болния и въпреки че се досе-
щал какво ще стане, не се отказал.

Дал му първа помощ, после го закарал в 
болницата.

И после - после платил с живота си.
За да може ние после да го наречем „част 

от измамата COVID, измислена от рептили-
те и масонската плутокрация“.

Когато линейката не дойде, просто заста-
нете на място.

Погледнете небето.
Вижте звездите.
И примирено махнете с ръка.
С този текст отдавам почит на един ле-

кар, който си отиде, за да покаже, че мора-
лът, честта и отдадеността на професията 
са по-важни от всичко останало.

С този текст почитам светлата памет на 
гражданското общество, което се споми-
на някъде след 1997 година, и сега духът му 
витае наоколо, повтаряйки постоянно чуж-
ди думи, носещи „дъх неприятен на чужди 
уста“.

С този текст искам да ви кажа следното...
Ако сме загубили способността си да се 

възхищаваме на нечий подвиг...
Ако сме загубили усещането си за добро 

и лошо...
Ако сме загубили способността си да 

различаваме истина от лъжа.
Ако сме загубили чувството си за състра-

дание...
Ако сме загубили инстинкта си за само-

съхранение...
Ако сме загубили всичко това, то за нас 

надежда няма.
И линейката няма смисъл да я викаме из-

общо.
Най-добре последният да изключи апа-

рата за командно дишане.
Светла ви памет, доктор Стамов!
Ако всички бяха като вас, мен нямаше да 

ме има, защото нямаше да има смисъл да 
пиша тоя текст.

ВЕНЦИ 
МИЦОВ

Когато линейката 
не дойде

Когато линейката не дойде, си спомнете, 
че животът е кратък.

Спомнете си, че дори да беше дошла, 
може би пак нямаше да може да ви помог-
не.

Спомнете си, че има куп поговорки, кои-
то казват, че вероятно така ви е писано. 
Нали знаете - „Комуто е писано да се удави, 
няма да се обеси“.

Когато линейката не дойде, се оглеждай-
те. Не викайте неволята. Тя, неволята, от-
давна напусна тая територия, в която две 
групи идиоти спорят кой е прав и кой крив 
в малоумието си.

И по-интересното е, че тия спорове не 
касаят нищо смислено. Те не са свърза-
ни с реалността. Те са част от една война, 
от една безумна канонада с думи, звуци и 
междуметия, която включва в себе си все-
ки, за да използва енергията му не за нещо 
полезно, а за замеряне с фекалии.

Когато линейката не дойде, помощ не 
иде отникъде, а вие все пак сте бил изря-
ден гражданин, плащал сте си осигуров-
ките, данъците, си спомнете, че живеете в 
страна, в която линейката идва, когато вече 
няма нужда от нея.

Така, както промените в законите се пра-
вят, след като са измрели маса хора - кой от 
наводнение, кой от катастрофа, кой от не-
качествени ремонти, кой от шибано здра-
веопазване, кой от стрес, кой от нещо дру-
го.

Помните ли - всеки път когато някой уми-
раше, когато си отиваше от тоя свят, дузи-
на дебели глави се събираха в сградите на 
властта и започваха да викат - „ей сега ще 
променим нещата“.

Да де, ама всеки път се сещаха за вас 
само когато вие умирахте. И се сещаха за 
малко, за да не им държите сметка, а да си 
кажете - ето, тия хора са загрижени, да им 
дадем още един шанс.

Когато линейката не дойде, много хора 
ще ви обяснят защо тя не идва.

А тя не идва, защото:
- си има график - ако спрете да дишате, 

можете спокойно да издържите 12-15 часа 
без кислород, тя ще дойде, това да не ви е 
майка ви и татко ви, да дойдат веднага

- има и други желаещи - а и вие, като сте 
я викали тая линейка, не сте били достатъч-
но ясни за това какво ви е

- има си процедура, бе - да не би само 
вие да умирате - заедно с вас умират поне 
още 10 души в момента.

Когато линейката не дойде, вие не се от-
чайвате - не сте сам в страданието си...

Знаете ли, пиша тоя текст и аз не знам 
защо. Живеем в страна, в която всичко, кое-
то се случва, се случва със закъснение. В 
тази страна на парламента пише „Съедине-
нието прави силата“, но според мен надпи-
сът трябва да е друг - „След дъжд качулка“.

Пиша тоя текст, защото само преди два 
дни изпратихме един доктор от бърза по-
мощ - доктор Стамов.

Доктор, който докато изпълнявал Хипо-
кратовата си клетва, се заразил с онзи ви-
рус, който според 58 процента от българи-
те не съществува и е измислен от Бил Гейтс, 
Сорос и извънземните.

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

„Моето шкафче е празно и аз не режа 
лентички на прескъпи строителни 
обекти, които започват да се разпадат 
още със самото им помпозно 
откриване“

Президентът Румен Радев коментира 
обвиненията срещу него и правния му 

съветник за търговия с влияние

„В България, ако нямаш на кой да се 
обадиш и кой да те препоръча, умираш 
прав. И всичко го знаят.“

Бизнесменът Пламен Бобоков на въпрос 
на журналисти дали всичко в държавата 

става с връзки

„Могат да ме снимат гол, колкото си искат. 
Когато хората са доволни, и аз съм щастлив.“

Премиерът Бойко Борисов, след като инспектира 
строеж на път към велинградско село

„Нека нашите сънародници да продължават да 
се тъпчат на опашката за Гърция. Не мисля, че 
там прилагат нещо по-добро.“

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов коментира 
ръста на желаещите българи да почиват в Гърция

„Протестите са хубаво нещо, но да са по-тихи и 
с дистанция.“

Проф. Тодор Кантарджиев, директор на Центъра 
за заразни и паразитни болести, дава насоки как 

да се спазват противоепидемичните мерки

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Ф
инансовият магнат Дже-
фри Епстайн почина на 10 
август 2019 година. Той бе 
открит мъртъв в килия-
та си във федерален цен-

тър за задържане на арестанти, където 
лежеше заради обвинение в трафик на 
непълнолетни момичета с цел сексуал-
на експлоатация. По това време точно 
започват да набират скорост истории-
те на млади жени, дръзнали да разка-
жат за сексуалните перверзии, на които 
са били подложени от милиардера като 
тийнейджърки.

Официалната версия за смъртта на 
Епстайн е самоубийство, а тя идва на 
фона на разкрития и за влиятелните му 
приятели, на които е уреждал „сексуал-
ни робини“, най-младата от които била 
на 14 години. Сред тях е намесено и 
името на принц Андрю (син на кралица 
Елизабет), на президента Тръмп, на пре-
зидента Клинтън, на бизнесмени, поли-
тици и известни обществени фигури.

След смъртта на Епстайн

остават много въпроси
Един от тях е свързан с личността на 

Гислейн Максуел - дългогодишна поло-
винка на магната, която според голяма 
част от жертвите е била нещо като „ма-
дам“ и е привличала момичета за него-
вите сексуални прищевки.

Максуел бе арестувана на 2 юли, а 
срещу нея са повдигнати шест обвине-
ния, които включват примамването на 
непълнолетни лица с цел извършване 
на незаконни сексуални актове, заговор 
за транспортиране на непълнолетни 
лица с намерението да извършват прес-
тъпна сексуална дейност и две обвине-
ния за лъжесвидетелство.

Тя е обвинена и за това, че е играла 
„съществена роля в идентифициране-
то, сприятеляването и примамването на 
непълнолетни жертви“, а в някои случаи 
дори самата тя участва в злоупотреба-
та, както твърдят разказите на свидете-
лите.

Как обаче се стига до този момент, 

след като тя е била в интимни отноше-
ния с Епстайн?

Гислейн е най-малкото от деветте 
деца на британския медиен барон и из-
дател Робърт Максуел, който през 1991 
г. е намерен да се носи мъртъв в Атлан-
тическия океан до своята яхта, кръстена 
тъкмо на дъщеря му.

Обстоятелствата около смъртта му и 

до днес остават мътни, а конспиратив-
ните теории по въпроса свързват инци-
дента с дейността на израелските тайни 
служби.

Ясно е обаче, че той е бил много бли-
зък с Гислейн, която до този момент 
живее под неговата опека и е свикна-
ла с извънреден лукс, частни самолети 
и яхти, скъпи имоти и близки връзки с 

хайлайфа.
След инцидента с баща си тя реша-

ва да замине в Ню Йорк, за да започне 
на чисто, а през 1992 г., когато е точно 
30-годишна, тя среща

втория „мъж на 
живота си“

както отбелязва The Sydney Morning 
Herald.

Името му е Джефри Епстайн - финан-
сист, помагал на баща й да прехвърли 
част от средствата си в офшорни ком-
пании.

По онова време той живее в еднос-
таен апартамент, но след срещата им 
се мести в огромна къща, където пре-
ди това живее консулът на Иран в САЩ. 
Според един от източниците на раз-
следването, Гислейн е казала на интери-
орния дизайнер, че имотът е неин, кое-
то може би означава, че тя е платила за 
него с парите на баща си.

Тя започва работа като търговец на 
недвижими имоти, докато той основава 
собствена компания, която се занимава 
с капиталовите пазари и инвестицион-
ното банкиране.

Двамата така и не сключват брак ве-
роятно заради неговия неприкрит „ен-
тусиазъм“ по отношение на по-млади-
те жени.

В статия от 2002 г., цитирана от SMH, 
Доналд Тръмп го описва като „страхотен 
пич“ и „ценител на красивите жени, точ-
но като мен, а много от тях са доста по-
млади". Нерядко жертвите на Епстайн са

работили именно 
в хотелите на Тръмп

И все пак Джефри и Гислейн развиват 
дълбока връзка, която продължава дъл-
ги години. Двамата поддържат луксозен 
начин на живот, а в интервюта той я на-
рича своя „най-добър приятел“.

Според Томас Волшо, който пише 

книга за живота на Епстайн, Максуел е и 
нещо повече за него - тя е топлата връз-
ка с хората над неговото социално ниво, 
които той иначе щеше да срещне далеч 
по-трудно.

„Тя внасяше класа, връзки и опреде-
лен британски блясък към живота му“, 
отбелязва още Волшо.

Двамата непрекъснато присъстват 
на коктейли, партита и вечери заедно с 
елита в Ню Йорк.

„Тя беше жизнена, много умна, с па-
лав хумор и наистина забавна“, спом-
ня си британският тв водещ Кристофър 
Мейсън, който е бил неин близък прия-
тел по онова време. „Очите й проблясва-
ха от вълнение, когато говореше за вли-
ятелните хора, с които е била допреди 
пет минути - президенти, ръководители 
на корпорации, бизнесмени - все хора 
от класата, с която общуваше баща й“.

Тази богаташка идилия обаче има и 
тъмна страна, за която дълги години не 
говори никой.

„Носеха се слухове, че слабото мяс-
то на Джефри са тийнейджърките и че 
Гислейн ги намира за него“, разказва 
още Мейсън. Никой обаче не реагира, 
нито вижда това като повод да не об-
щува с двойката. „Знам, че звучи глупа-
во, но

изглеждаше 
по-скоро палаво

а не развратно, както по-късно се ока-
за.“

Според обвиненията, цитирани от 
„Дойче веле“, Гислейн е харесвала опре-
делени момичета за Джефри, като е за-
почвала да ги разпитва за живота, учи-
лището и семействата им, а след това ги 
е водила на пазар или на кино, за да спе-
чели доверието им.

Според доклада след определен мо-

мент тя се е опитвала да „нормализира 
посегателството над жертвата, като дис-
кутира с нея сексуални теми, съблича се 
пред нея и/или присъства по време на 
сексуалния акт между нея и Епстайн“.

Това обикновено се е случвало в лук-
созните имоти на Епстайн в Палм Бийч, 
Ню Йорк, Флорида, Санта Фе, Ню Мек-

сико или Лондон, транспортът до които 
бил покрит от Максуел.

Всичко това продължавало години 
наред, а заради извънредните си власт 
и средства двойката вероятно е вярва-
ла, че е недосегаема.

През 2005 г. обаче доведената майка 
на 14-годишно момиче от Флорида се 
обадило на полицията, за да докладва, 
че дъщеря й е била жертва на тормоз от 
страна на Епстайн, който й платил 300 
долара за „еротичен масаж“.

Тогава ФБР започва разследване сре-
щу него, а до 2007 г. по случая са свиде-
телствали над 30 момичета, които той е 
експлоатирал сексуално.

През юни 2008 г., след като той тай-
но преговаря за правно споразумение 
с федералните прокурори, Епстейн се 
признава за виновен по сравнително 
незначителните обвинения за скланя-
не към проституция на непълнолетни 
лица.

Осъден е на 
18 месеца затвор

Той ги „излежава“ в затвора в Палм 
Бийч, но при специални условия - има 
право да излиза по 12 часа на ден, за да 
работи, а по време на обедната си по-
чивка той често бил откарван в рези-
денцията си, където отново го чакали 
млади момичета.

След като излиза от затвора, делото и 
сделката му със съда изведнъж се про-
чуват, което кара още повече момиче-
та да заведат дела за сексуален тормоз 
срещу него.

Една от най-големите легални битки е 
тази на Вирджиния Робъртс, която твър-
ди, че през 1998 г., когато е била 15-го-
дишна, Максуел я „наела“ като масажист-
ка за Епстайн, след което тя многократно 
е била експлоатирана сексуално, вклю-

чително да 
„забавлява“ 
принц Анд-
рю.

През март 
2011 г. Ро-
бъртс раз-
казва всичко 
това в ин-
тервю за The 
Mail, което 
кара Максу-
ел да изле-
зе публично 
и да нарече 
обвиненията 

й „очевидни лъжи“.
През септември 2015 г. Робъртс отго-

воря на тези думи, като подава иск за 
клевета срещу Максуел.

Документите по този случай стават 
публични точно ден преди смъртта на 
Епстайн през август 2019 г. В тях пише, 
че

Максуел е „основен 
мениджър“

по набирането и обучението на момиче-
та, на които Епстайн е плащал за сексуал-
ни услуги.

Като „секс робиня“ на Епстайн, Робъртс 
твърди също така, че е била принудена 
да спи с „много други влиятелни мъже, 
включително многобройни видни амери-
кански политици, ръководители на биз-
неси, чуждестранни президенти, извес-
тен премиер и други световни лидери“.

Максуел все пак признава, че „малка 
част“ от ролята й в живота на Епстайн е 
била да намира „професионални маса-
жистки“ за него. Тя също така посочва, че 
познава Робъртс, но „едва ли бих си спом-
нила за нея, ако не бяха всички тези глу-
пости“.

Попитана дали Епстайн е малтретирал 
непълнолетни, Максуел отговоря след-
ното: „Мога да свидетелствам само за 
това, което знам. Знам, че Вирджиния е 
лъжкиня. Мога само категорично да от-
река всичко, което е казала. 
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Секс и лъжи: Историята на  
Джефри Епстайн и Гислейн Максуел

Fox News изразя Тръмп от 
снимка с покойния милиардер

Въпреки че не спира да отрича учас-
тие в престъпните схеми на Епстайн, 
действията на Максуел сочат, че тя бяга 
от закона - след 2016 г. изчезва от пуб-
личния живот в Ню Йорк, продава имо-
тите си, закрива своето екологично 
НПО The TerraMar Project, променя те-
лефонния си номер и имейл адреса и 
според последните доклади на ФБР се 
укрива в „разкошно имение в Ню Хем-
пшир“.

Последното изглежда е вярно, защо-
то тя е задържана именно там, а ако об-

виненията срещу нея бъдат доказани, 
тя може да бъде осъдена на 35 години 
затвор. А предвид това, че е на 58 го-
дини, тази присъда може да означава и 
доживотен затвор.

Зад всичко това обаче стои и още 
един съществен въпрос - дали имена-
та на споменатите от момичетата поли-
тици и обществени личности също ще 
станат известни, или техните престъп-
ни „забавления“ ще останат завинаги 
зад лъскавите затворени врати на име-
нията на богатите.

Покриване: Нов телефон, мейл и дом

Fox News в неделя 
многократно пока-
за популярна сним-

ка на Джефри Епстайн, 
на която той позира с 
Доналд Тръмп в Мар-а-
Лаго. Всеки път обаче 
Тръмп остана изрязан от 
кадъра.

Въпреки това тогава 
все още бъдещата съ-
пруга на американския 
президент, Мелания 
Кнаус, не е изрязана от 
фотографията.

Репортажът се фоку-
сира върху Гизлейн Мак-
суел. Двамата с Епстайн 
години са се движили в 
Ню Йорк в едни и същи 
кръгове с Тръмп, който 
нарича обвиняемия „за-
бавен“ и „ужасно мом-
че“ в сега позорно интервю за сп. New 
York от 2002 г.

„Дори се казва, че той харесва кра-

сивите жени, колкото и аз, и много от 
тях са от по-млади“, добавя бъдещият 
президент.

Пътят, водещ към имението на Максуел, където тя бе 
задържана.

XАко приятелката на покойния милиардер бъде призната за виновна, най-вероятно ще лежи в затвора доживот

Гислейн Максуел Вирджиния Робъртс, една от първите, разкрила престъпленията на Естайн и Максуел.

Полицията в Ню Йорк обявява задържането на Максуел.

Тук е задържана Максуел.

Снимки: БТА
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 в цифри

126

317500 

км колона от автомоби-
ли, повечето пълни с 
български туристи, се 
образува на граничен 
пункт Кулата към Гър-
ция. Стотици семейства 
с деца останаха блоки-
рани с часове, докато 
преминат границата. Ко-
лоната счупи всякакви ре-
корди още в 8 ч. сутринта. 
Заради горещините полицаи 
раздаваха минерална вода на 
хората в колите.

души бяха взети за залож-
ници от членове на амазон-
ско племе в Еквадор с ис-
кане да им бъде върнато 
обратно тялото на техния 
вожд, починал от Ковид-19. 
Той бил погребан според раз-
поредбите на здравните вла-
сти, но бе ескхумиран, за да 
бъдат освободени заложни-
ците, сред които бяха двама 
полицаи, двама войници и 
двама цивилни.

години живя най-възрастната котка в света. Ръбъл от породата 
мейн кун се спомина преди дни в британския град Ексетър. Ръбъл 
духна 31 свещички през май в присъствието на стопанката си Ми-
шел Херитидж. 52-годишната Мишел получила Ръбъл като подарък 
за своя 20-годишен рожден ден. 31-та години на Ръбъл се равняват 
на 150 г. човешки живот.

души ще съкрати авиокомпания „Ер Франс“ заради негативните последици от пандемията от коронави-
рус. Ръководството на компанията съобщи снощи, че до 2022 г. ще съкрати около 6500 от общо 41 000 работни 
места в „Ер Франс“ и 1000 от общо 2400 работни места в регионалното подразделение „Оп“.

https://www.brookhavenmarket.com/
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

8 - 14 юли 2020 г.36

Л
ятото е очарователно с дъл-
гите си дни и топлите си 
нощи, но не по-малко чар 
пръска възможността да вле-
зем отново в късите панта-

лони, блузите с къс ръкав и, разбира се, 
сандалите.

Но дали сме готови да ги обуем спо-
койно?

Ако искате да посрещнете топлите 
дни с перфектни ходила, за да можете 
да носите летните си обувки уверено, а 
и защо не боси по плажа или край река-
та, нямате време за губене. Ето няколко 
трика от EVA, които ще ви помогнат да се 
справите бързо и лесно.

Разхладете ходилата си

Колкото и да обичаме топлото време, 
големите жеги имат един минус – от ви-
соките температури пръстите на крака-
та се подуват, а вероятно за това допри-
насят и куп други дейности на сезона 
- като планинските излети, джогингът в 
парка и т.н. Със сигурност сте забеляза-
ли, че в края на всеки горещ ден усеща-
те ходилата си подути. Затова си правете 
малки разхлаждащи терапии. Напълне-
те легенче със студена вода и потопете 

ходилата си за поне 15 минути там. Ще 
се изненадате колко по-отпуснати ще се 
чувствате след това.

Масаж
Масажът на стъпалата също е нещо 

задължително, особено ако имате сла-
бост към високите токчета. Достатъчно 
е у дома просто да разтриете краката си 
за десетина минути (съсредоточавайки 
се върху местата, където усещате най-

много напрежение), или да използвате 
топка, която да търкаляте от петите към 
пръстите. Мускулите ще се отпуснат, 
кръвообращението ще се подобри и по 
този начин също ще се справите с неже-
ланите отоци.

Направете си маска
Да, маска за крака! Вярвате или не, 

маски можете да правите не само на ли-
цето си. Дълбоката хидратация помага 
кожата на стъпалата да омекне и да се 
изглади, а ходилата ви да са по-гладки и 
подхранени отвсякога. Някои маски за 
крака са пълни с натурални съставки, за 
които изтощените ви ходила ще ви се от-
благодарят.

Регенериращите маски защитават ко-
жата на стъпалата, създавайки сауна 
ефект, при който активните съставки 
проникват бързо и се усвояват напълно 
от кожата. В тях може да има витамини и 
множество цветни екстракти.

Ако пък вашите крака имат повече 
нужда от ексфолиране, има и иновати-
вен начин, с който да премахнете мърт-
вите клетки и грубите зони по кожата. 
Един такъв вариант е маската с лаванду-
ла. Тя прави нежен пилинг на краката и 

ходилата са в перфектна форма от 10 до 
14 дни. Чудесен начин да си направите 
СПА у дома!

По-малкото е повече
Това правило на минимализма е злат-

но по отношение на поддръжката на 
краката, и по-точно – на маникюра. По 
време на ваканцията ви не се препоръч-
ват агресивните, ярки лакове, камъчета 
и украси, които така или иначе падат от 
морската вода. Също така силно пигмен-
тираните лакове често оцветяват нокти-
те за дълго, след като ги премахнете, ка-
райки ги да изглеждат нездрави. Затова 
най-добре залагайте на по-нежни, леки 
цветове, с които няма да си личи толко-
ва, ако се обелят на плажа, и върху кои-
то можете всяка вечер да нанасяте само 
топ лак, за да поддържате свеж маникю-
ра си.

Слънцезащитата 
е задължителна

Да, слънцезащитният крем е също 
толкова необходим и в зоната на ходи-
лата. Кожата там също бива атакувана 
от слънцето, затова не забравяйте да се 
предпазвате от вредните лъчи и там.

Няколко съвета, които ще ни помогнат да се чувстваме удобно в сандалите

Да посрещнем лятото 
с красиви крака

https://www.zneimerlaw.com/
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Т
е са емблема на хип-хопа от 
90-те, работно облекло от 30-
те, а днес част от най-горещите 
модни тенденции.

Карго, военни или работни 
панталони са само част от имената, из-
ползвани за идентифициране на този 
модел. Първоначално част от военна-
та униформа, благодарение на практич-
ността на страничните джобове, днес 
карго панталоните изживяват втори мо-
ден апогей при това в обновена и мо-
дернизирана версия. Тази година може-
те да откриете модели с висока талия, с 
крачол, завършващ с ластик на глезена, 
и др.

Какво са карго 
панталоните?

Удобни и универсални благодаре-
ние на множеството джобове отстрани, 
по-свободни или плътно прилягащи по 
тялото, най-често в класически цвето-
ве като камуфлажно зелено или черно. 
Това са характеристиките, които отлича-
ват карго панталони от всички останали.

Те се появяват за пръв път през 30-те 
години на миналия век, когато са били 
носени от работници, в които лесно 
съхранявали и транспортирали инстру-
менти, благодарение на завидния брой 
джобове на дрехата. Впоследствие те се 
променят и камуфлажният (или военен) 
печат замества по-класическите насите-
ни цветове, превръщайки се в тенден-
ция, която е актуална и до днес.

Дизайнът им обаче варира и се раз-
вива с течение на времето: ако първо-
начално са правени в слим и свободна 
версия, бумът на оувърсайз модата през 
90-те ги променя и превръща в емблема 
на хип-хоп културата, припомня rozali. 

Днес те се предлагат във всякакъв цвят 
и кройка: по-тесните модели с подгъв на 
крачола и тези с висока талия и широ-
ки крачоли са по-елегантните и изиска-
ни версии, включващи закопчаване със 
стилен колан, а при смелите и улични 

модели цветовете и шарките са ярки, а 
кройката свободна.

Как да носим карго 
панталон?

Карго панталоните са известни със 
своята гъвкавост и със спортно елегантна-
та си същност. Именно поради тази причи-
на се смята, че са много трудни за комби-
ниране. В действителност обаче задачата 
не е чак толкова трудна. Ето някои основ-
ни правила, които да следвате при комби-
нирането на карго панталони:

Ако искате да постигнете елегантна ви-
зия, заложете на модел с прав крачол. 
Комбинирайте с кожен колан, който под-
чертава талията, и блуза или риза от еф-
ирна материя. На краката? Перфектни са 
ботите до глезена, обувки на средно висок 
ток, както и чехлите.

Ако, от друга страна, предпочитате по-
удобния модел карго панталони, който 
следва линията на тялото, но не стяга кра-
ка, комбинирайте с топ, риза пуловер по 
тялото. Ниски пантофки или обувки с ко-
тешки ток ще бъдат идеални за завършва-
не на това облекло.

Що се отнася до по-небрежните и спорт-
ни версии, изградете своя облик, като за-
почнете от карго панталони и любимите 
си маратонки. За спортен шик вариант из-
берете по-широкия модел на панталоните, 
с които можете да комбинирате суитчър с 
качулка. Ако панталоните ви са по-тесни, 
вмъкнете вътре мек пуловер или тениска, 
за да подчертаете талията.

Вижте вариантите, в които ще сте модерни, и как да ги комбинирате

Карго панталоните – 
новият хит на сезона

Снимки: rozali.bg
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Дизайнерите на Lamborghini 
вече са стартирали работа над 
проект на луксозна яхта, коя-
то е вдъхновена от визията и 
впечатляващата мощ на супе-

равтомобила Lamborghini Sian. Впечат-
ляващият модел бе показан за първи 
път през септември, като това е първият 
хибриден автомобил със суперконден-
затори на компанията.

Новото чудо на италианския произ-
водител е атрактивният плавателен съд, 
който идва заедно с

Italian Sea Group и е кръстен с името 
Tecnomar for Lamborghini 63.

Целият корпус на луксозната яхта е с 
дължина от 19.2 метра, като прави впе-
чатление аеродинамичният дизайн и 
спортното излъчване на екстериора, 
пише Digital. Машината е проектирана 
освен да изглежда добре и да развива 
максимална скорост във водата, която 
достига до 60 възела (около 110 км/ч)

Това представяне се дължи на двата 
V12 двигатели с максимална

мощност от 
2000 конски сили

които задвижват Tecnomar for 
Lamborghini 63.

Името не е избрано случайно, тъй 
като е свързано с някои от първите ди-
зайнерски концепции на Lamborghini, 
които датират от 1963 г. Дизайнерите на 
компанията са взаимствали някои идеи 
от Countach и Miura – супер автомоби-
лите от 60-те и 70-те години на миналия 
век.

Подвижният покрив на яхтата напо-
добява кабриолети на компанията и се 
отличава с Y-oбразна структура. Използ-
ването на въглеродни нишки позволя-

ва да се редуцира значително теглото 
до приблизително 24 тона. Това е стой-
ност, която позиционира Tecnomar for 
Lamborghini 63 в сегмента на най-леките 
плавателни съдове от този тип.

Централното табло и системата за уп-

равление изглеждат като кокпит на са-
молет, като пътниците могат да се разпо-
ложат комфортно в спортните седалки. 
Собствениците на луксозната яхта ще 
могат да избират между две различни 
цветови конфигурации на интериора.

Lamborghini ще предложат и много 
допълнителни екстри и възможности 
за персонализация на своите клиенти. 
Все още обаче не знаем каква ще е це-
ната на първите версии на Tecnomar for 
Lamborghini 63.

XЛуксозният плавателен съд развива до 110 км/ч

Между кола и самолет – 
суперяхта Lamborghini

Сн.: lamborghini.com

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Проект във 
Флорида: С балон 
към Космоса

3
D принтирането навлиза във все повече ин-
дустрии и става повод както за сериозни ин-
вестиции, така и за намаляване на производ-
ствените разходи.

Rede�ne Mеаt е името на израелски стар-
тъп, който работи над нова атрактивна идея. Специа-
листите на компанията проявяват сериозен интерес 
към възможността да представят на пазара собствена 
серия от 3D принтери, които могат да създават месо. 
Специален приоритет за Rede�ne Meat ще имат

стековете от говеждо месо
Ако всичко върви по план, продажбата на устрой-

ствата ще стартира още през следващата година.
Информацията бе потвърдена от главния изпълни-

телен директор на Rede�ne Meat, Ешчар Бен-Шитрит, в 
изявление за Reuters, откъдето стават ясни повече под-
робности за идеите на производителя.

Според него предстоящата серия от 3D принтери ще 
бъде в състояние да създава около 20 килограма месо 
на всеки час. Това ще бъдат възможностите на първа-

та серия подобни устройства. Шефът на Rede�ne Meat 
смята, че тази стойност ще може да се увеличи много-
кратно в бъдещите версии на устройствата.

Най-голямото предимство на метода, който предлага 
израелският стартъп, е, че цената на крайния продукт 
е осезаемо

по-ниска от истинското месо
Единственият начин да бъде имитирана структурата 

и връзките между мускулите на дадено животно е 3D 
принтерът.

Rede�ne Meat е компания, създадена преди две го-
дини, която само преди няколко месеца генерира $6 
млн. инвестиция от GPT Capital, Hanaco Venture Capital 
и PHW. Следващата фаза от уникалния им проект пред-
вижда реални тестове с някои от най-престижните рес-
торанти в Тел Авив, който ще могат да изпробват нетра-
диционни продукт на компанията.

Това ще се случи до края на годината, а масова-
та дистрибуция на 3D принтерите ще стане факт през 
2021 г.

От догодина: 3D принтер 
за месо на пазара
XУстройството ще създава 20 кг месо на всеки час

Компания от Флорида обяви, че предлага пъ-
туване до Космоса с балон от нов тип.

Програмата е базирана на нов подобрен 
балон.

Той може да достигне нови височини в сравне-
ние с допустимите досега. Балонът, специализи-
ран да лети към Космоса, побира осем пътници и 
един пилот, разказва FOX News.

Първият полет е планиран за началото на след-
ващата година, като ще е безпилотен. Балонът ще 
достига най-високите слоеве на атмосферата.

Пътниците ще са в херметизирано помещение. 
Предстоят тестови полети.

Планът е след това да започнат полети с турис-
ти.

Сн.: CNN

Сн.: Digital

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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В 
тежката категория на бокса 
днес се състезават огромни и 
силни мъже, които внушават 
респект и дори страх. Всички 
помним двуметровите братя 

Кличко, а после Дионтей Уайлдър, Тай-
сън Фюри и Антъни Джошуа. Грамадни 
канари. Но всички тези момчета са като 
джуджета на фона на най-високия спор-
тист в историята на бокса - Гогя Миту.

За Думитру Стефанеску, както е истин-
ското му име, не се знае коя е точната го-
дина на раждането му. Според различни 
източници е роден през 1909-а, 1912-
а или 1914 г. в град Маршани, на около 
60 км от Крайова. Той е най-голямото от 
11-те деца в семейството. Още на 5-6 го-
дини ръстът на момчето достига 180 см, 
разказва историята му webcafe. Очевид-
ната патология, която привлича внима-
нието на много лекари и учени, по ни-
какъв начин не повлиява на умствените 
способности на Миту. Въпреки невъз-
можността да посещава основно учили-
ще, той се научава да чете самостоятел-
но и до сетния си час се стреми да учи 
нови неща и да се самоусъвършенства.

Но не интелектът, а външният му вид е 
това, което привлича находчиви бизнес-
мени от онова време, чиято цел е да из-
карат възможно най-много

пари на негов гръб
До 17-годишна възраст славата на ог-

ромния младеж с прякор Румънския Го-
лиат се разпространява из целия конти-
нент и в резултат на това той получава 
покана от директора на цирка на Прага.

Много бързо Миту започва свое шоу 
под купола на прочутия цирк „Глобус“, в 

което огъва метални пръти с голи ръце. 
Цирковото изкуство му харесва и се 
радва на любов от страна на публиката, 
но в живота му се появява боксът.

През 1934 г., по време на едно от 
представленията, Миту е забелязан от 
бившия италиански боксьор Умберто 
Ланчиа, който му предлага да се занима-
ва със спорт и да му помогне да напра-
ви кариера на ринга. Умберто е поразен 
от физическите данни на Миту, който в 
онези години е 242 см (някои твърдят, 
че е бил 250 см). Аргументите на Ланчиа 
вероятно са били доста убедителни, тъй 
като Гогя се съгласява да остави високо-
платената си работа в цирка.

Промоутърът му го води в една от 
най-добрите

школи по бокс в Париж
и след кратко обучение Миту започва 
кариерата си на професионалния ринг.

Данните за броя на битките с участие-
то на Гогя и неговите успехи също вари-
рат. Някои източници съобщават за три 
победи в първите му три срещи. Други 
пишат за две победи и едно равенство. 
Трети пък твърдят, че балансът му за две 
години е девет победи и нито едно по-
ражение. Но това не е толкова същест-
вено. Важното е, че той наистина демон-
стрира класа с ръкавици на ръцете и за 
него пишат няколко от най-престижни-
те американски боксови издания. Отвъд 
Океана искат да видят Румънския Голиат 
на живо, но за съжаление, тъжни и в съ-
щото време мистериозни обстоятелства 
правят това невъзможно.

Мистериозната смърт
Миту умира през 1936 г. Туберкуло-

за е официалната версия за смъртта му, 
но всъщност всичко около житейския 
край на боксьора е обвито в мистерия. 
И пак различните източници предоста-
вят различна информация. Според ня-
кои от тях Миту се разболява по време 
на пътуване с влак от Истанбул до Буку-
рещ, а според други - от Париж до Буку-

рещ. Във версията с пътуването се казва, 
че всичко започва с настинка, тъй като 
Гогя дълго време гледал през отворения 
прозорец и стоял на течение. След прис-
тигането си в румънската столица е при-
ет в болница, а няколко дни по-късно 
съобщават, че е починал от туберкулоза.

Но това заключение на патолозите не 
е достатъчно за голямото семейство на 
боксьора. Първата странност е, че кога-
то роднините му идват в болницата след 
смъртта му, тялото на Миту вече е бал-
самирано по такъв начин, че да може да 
издържи още 20 години.

Втората е, че в областта на пъпа са от-
крити

четири дупки от игла
което предизвиква съмнение за отра-
вяне. Впоследствие племенницата на 

Гогя твърди, че нейният уникален чичо 
е убит от мафията.

Освен това семейството му е убеде-
но, че той изобщо не е трябвало да става 
боксьор, тъй като е страдал от сърдечни 
и белодробни проблеми още от детство-
то си. Поради тази причина издаването 
на боксовия му лиценз е било престъ-
пление. Близките на гиганта вярват, че 
спортните натоварвания са ускорили 
края му. Властите обаче не разследват 
нито една от версиите.

Миту е погребан в родния си град 
Маршани, а през 1980 г. останките му са 
ексхумирани по настояване на катедра-
та по анатомия към Университета в Кра-
йова.

Днес една от централните улици в 
Маршани носи името на най-високия 
боксьор в историята.

XОфициалната причина е туберкулоза, но близките му виждат пръста на мафията

Гогя Миту - 2,50-метровият гигант, 
който умря мистериозно
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Да приличаш на президента на 
страната, в която живееш, из-
глежда забавно. Може дори 
да ти бъде от полза, а дори и 
да спечелиш от такса „селфи“ 

например. Не така обаче стои въпро-
сът с Лю Кекин, който е китайки оперен 
певец. Името му не е толкова популяр-
но като това на президента Си Дзипин. 
Но за сметка на това лицето му се оказва 
особено разпознаваемо. А това посте-
пенно се оказва голям проблем.

Мнозина оприличават певеца с ки-
тайския лидер, като понякога дори го 
бъркат с него. В началото Кекин приема 
това като забавна грешка, впоследствие 
обаче ще стане причина Лю да се окаже 
подложен на постоянна цензура и стро-
го следене от властите, пишат The New 
York Times и webcafe.

Лю има дългогодишна кариера като 
певец баритон и се радва на любовта 
на феновете на операта, както в залата, 
така и в социалните медии. Напоследък 
обаче, във все по-авторитарната систе-
ма на Китай, приликата му със Си Дзи-
пин привлича нежеланото внимание на 
китайските власти.

Преди около три години хората запо-
чнали да гледат на него по различен на-
чин, казва самият той. Туристи започна-
ли да искат селфи с него, непознати го 
гледали странно, а стюардите

му правели 
специални подаръци

Кекин наистина изумително прилича 
на Си Дзипин - почти еднакво високи са, 
гласовете им са дълбоки и също звучат 
сходно, и дори са близки по възраст - пе-
вецът е на 63 г., а лидерът на Китайската 
комунистическа партия е на 67 г. И два-
мата живеят в Пекин и дори поддържат 
еднакви прически.

Макар и мнозина да го твърдят, опер-
ният певец не смята, че изглежда като 
Си Дзипин. В началото той дори отвръ-
ща на тези бележки на свои студенти и 
приятели с думите „Не говорете глупос-
ти“.

Някои от приятелите му започнали да 
се шегуват с него, че трябва да иска по 
долар на всеки, пожелал селфи с него, 
след като при свое посещение на турис-
тически атракции в южната провинция 
Хунан преди години прекарал над два 
часа, позирайки за снимки.

Миналата есен, когато той се готви да 
бъде солист на празниците за 70-годиш-
нината от основаването на Китайската 
народна република - едно от най-строго 
контролираните събития през десети-
летието - приликата му с президента за-
почва да се превръща реално в тежест.

Срещу него започва да се прилага он-
лайн цензура. Акаунтите му в социални-
те медии, на които е облечен в костюм 
и вратовръзка, са многократно закри-
вани. Цензурирани са коментари под 
видеата му, в които той дава музикални 
уроци от дома си в домашни дрехи.

Акаунтът му в TikTok, например, къде-
то има над 300 000 души последователи 
и където споделя видеа с вокални тех-
ники, също е изтрит, защото на профил-

ната си снимка Лю е с костюм и червена 
вратовръзка, която наподобява някои 
от официалните портрети на Си Дзипин.

Много хора коментират приликите, а 
едно от видеата му, в което той демон-
стрира белканто, получава повече от 
370 000 харесвания за два дни.

„Не заради доброто ми пеене, а защо-
то изглеждам като национален лидер. И 
за да не се забъркват в „неприятности“, 
те блокираха видеото ми в TikTok. Но 
какво може да се направи?“, споделя то-
гава Лю в популярното чат приложение 
WeChat.

Той се опитва да си направи нови ака-
унти

Те обаче биват блокирани
защото нарушавал правилата на плат-
формата, използвайки снимка на друг 
човек. Успява да си създаде профил 
едва когато слага снимка с жълта шап-
ка. Сега има около 41 000 последовате-
ли, но коментарите към много от видеа-
та му в китайските социални платформи, 
включително TikTok, Weibo и Bilibili, оста-
ват блокирани.

За да избегнат цензуриране или пре-
махване, някои от коментиращите за-
почват да обсъждат приликата му с пре-
зидента по-заобиколено.

„Благодаря, председателю“, гласи 
един от коментарите под видео, в което 
Лю пее патриотичната песен „Моето ки-
тайско сърце". Под друго видео потре-
бител пише, че певецът има „външния 
вид на император". Друг потребител пък 
споделя директно, че се страхува да ко-
ментира.

При управлението на Си Дзипин вла-
стите работят за това да се налага по-
голям контрол върху коментарите в 
интернет, следят се над 900 милиона по-
требители в Китай и се водят агресив-
ни кампании за потушаване на всякак-
ви несъгласия, активистки кампании и 
дори шеги.

Властите са особено предпазливи по 
отношение на дискусиите по адрес на 
лидера - най-влиятелният в Китай от де-
сетилетия. Той е представян като земен 
и практичен човек - имидж, натрапчиво 
създаден от правителството. Всеки, кой-

то се подиграва, сравнявайки го с пау-
чи (вид китайски кифлички) в социални-
те медии, или разпространява мемета, в 
които е сравнен с Мечо Пух, бива цензу-
риран.

Двамата приличащи си мъже

никога не са се срещали
Певецът обаче е продуцирал опера, 

в която водеща роля е имала китайска-
та първа дама - певицата Пън Лиюен. 
Той казва, че ако има възможност да се 
срещне с президента, ще изпълни пе-
сен, базирана на стихотворение на Си 
Дзипин от 1990 г. То е в памет на Джао 
Юлу - партиен кадър, на когото китай-
ският лидер често се позовава, когато 
говори за необходимостта от премахва-
не на корупцията.

„Аз съм просто нормален човек и тво-
рец“, казва примирено певецът, който се 
определя като патриот, започнал карие-
рата си в Южноморския китайски флот, 
когато е едва 16-годишен. Казва, че ни-
кога не е искал да „създава проблеми на 
страната“.

Но „в ерата на Си Дзипин понякога 
контролът се налага просто заради са-
мата идея за контрол и тя надхвърля 
стратегическите цели“, коментира Дже-
нифър Пан, доцент по комуникации в 
Станфордския университет, който се за-
нимава с китайската цензура. И именно 
такъв се оказва случаят с Кекин.

Да приличаш на Си Дзипин! Един 
много сериозен проблем в Китай
XВижте историята на Лю Кекин, който прилича удивително на президента на страната

Си ДзипинЛю Кекин

https://www.paintersusainc.com/
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 - О, не - по това време те вече са имали 
собствена яхта.

  
- Ти чу ли?... Краят на света го измести-

ха за 2043 г.
- Изроди!... Ми аз няма да го доживея...

  
В жилищен блок музикант свири на 

тромбон. Съседът му чука по стената, за 
да подскаже, че е полунощ. По едно вре-
ме музикантът не издържа, излиза на бал-
кона и се провиква:

- Господине, моля ви, хванете най-после 
ритъма!

  
В данъчното:
- Във вашата данъчна декларация за ми-

налата година сте посочили, че сте зара-
боти 20 000 лв., а сте изхарчили 205 000 
лв. Какво означава това?

- Какво означава ли?! Означава, че не 
мога да вържа двата края!

  
Канибал се върти, не може да заспи и си 

мисли:
– Кой съм аз? Защо ме има на този свят?
Жена му:
– Казвах ти да не ядеш интелектуалци...

  
- Искам да имам толкова пари, че да 

мога да си купя самолет.
- Че за какво ти е самолет?
- Абе не ми трябва самолет, толкова 

пари ми трябват!

  
- Какво прави Ивет Лалова, когато из-

пусне автобуса?
- Чака го на другата спирка.

  
От криминалната сводка:
- Шлосерът Петров, прибирайки се от 

работа, чул по новините по радиото, че 
неговият е син спечелил олимпиадите по 
математика и физика. Мълчаливо се при-
брал, позвънил на вратата на съседа си 
-математика Иванов, и без причина му на-
несъл зверски побой.

  
След дългогодишни изследвания група 

учени са установили, че най-много вита-
мини има в аптеките...

  
Срещат се две приятелки:

- Леле, скъпа, колко си наде-
беляла!

- О, аз даже отслабнах! Да ме 
беше видяла преди месец. Бях 
същата като теб сега!

  
- Откраднаха ми личната 

карта!
- Бяхте ли в полицията?
- Бях. Не са те...

  
Двама рибари са нападнати 

от комари през нощта. Бързо 
се скриват в палатката си. След малко еди-
ният се показва навън, за да провери как-
во е положението. Вижда да се приближа-
ва рояк светулки.

- Какво става? Как е? - пита го другият.
- Ужас! Връщат се да ни търсят с фене-

ри!

  
- Представи си, че си сама вкъщи и ид-

ват извънземните. Какво ще направиш?
- Мусака. На всички им харесва.

  
- Вярно ли е, че в новините по телеви-

зията показват истината?
- Разбира се, че е вярно.
- Ехаа! А в колко часа?

  
Вчера на работа симулирах настинка, 

за да си тръгна по-рано. Днес шестима ко-
леги не дойдоха, защото съм ги заразил...

  
Бай Пешо в понеделник паднал в баня-

та и си счупил ръката. И сега цяло село се 
чуди какво е правил в понеделник в ба-
нята...

  
Директор „Маркетинг“ инструктира ди-

ректор „Продажби“ по телефона как да 
смени цветовата настройка на монитора:

- Сега натисни „ОК!“
- Натиснах го. Аaa, иска да се рестарти-

ра. Да се съглася ли?
- Не веднага! Иначе какъв авторитет ще 

имаш...

  
Служителка по телефона:
- Кажете си ЕГН-то?
Клиентът:
- Моето ли?
- Еми, ако можете, кажете моето...

  
Капитан на кораб си купува бинокъл.
- Достатъчно силен ли е? - пита той.
- Да, сър - отговаря продавачът. - Ако 

погледнете през този бинокъл бутилка 
уиски от една миля разстояние, ще усети-
те миризмата й.

  
Из записките на добрата домакиня:
- автобус - 2 лв.
- хляб - 0.90 лв.
- списание - 3 лв.
- не помня къде - 570 лв.

  
Бизнесменът:
- Чипсът е изкуството да продаваш 50 г 

картофи на цената на килограм.
Хомеопатът:
- Аматьор!

  
Когато я видях как ходи на токчета, с 

оная ми ти къса рокличка... Много я харе-
сах! Обаче като награби бидоните с джиб-
рите, като ги натовари на ремаркето и 
отпраши към казана, вече бях сигурен - 
това е любов!

  
- Господине, вие за подстригване ли 

сте?
- Не, дойдох да прочета списание Ева от 

2010-та!

  
- А вашите застраховки надеждни ли 

са?
- И още как. Ето например вчера мъж 

падна от 13-ия етаж. Едва беше стигнал 
до третия, а жена му вече получи застра-
ховката!

  
- Петров, какво си се оклюмал?
- Синът ми се жени!
- Еее, голяма работа, на всички синове-

те се женят. Как се казва булката?
- Ханс.
- Еее, да, не е българско името!

  
- Знаеш ли? Получавам любовни писма 

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

дръжка в шест различни валути!

  
В метеорологичната служба звъни те-

лефонът:
- Може ли да поръчате хубаво време за 

почивните дни?
- Може, разбира се, а за колко души?!

  
Когато пуша на балкона, никога не 

хвърлям фаса навън. Страх ме е, че вятъ-
рът ще го духне в някой балкон, ще се за-
пали пране, ще гръмнат газови бутилки, 
ще стане пожар, ще умрат хора, ще почне 
следствие, ще разберат, че съм аз, ще ме 
дават по телевизията и мама ще разбере, 
че пуша!

  
Вечер като си легна, броя овце. И вина-

ги помага - някъде до 98-мата заспивам. А 
после посреднощ се будя от кошмара, че 
две овце ми се губят!

  
– Какво правиш?
– Реших да отслабна и си купих дискове 

с фитнес упражнения.
– Е, и?
- Седя си тук, ям кекс и гледам...

  
Днес си изпуснах филията и за първи 

път падна с маслото нагоре. Че като ме на-
легнаха едни съмнения... дали не съм я на-
мазал от обратната страна?

  
– Като чета медицинската енциклопе-

дия, намирам, че от всичко съм болен...
– Случва се! И аз като чета Наказател-

ния кодекс, на всяка страница се чувствам 
зад решетките!

  
- Мислиш ли, че вече се е сбъднала ня-

коя от детските ти мечти?
- Да. Когато мама ме дърпаше за косата, 

мечтаех да съм плешив.

  
Жена купува огнестрелно оръжие...
- За защита ли, госпожо?
- За защитата ще си наема адвокат!

  
Вече имам мерцедес, ауди, БМВ, два 

камиона и самолет... това шоколадовите 
яйца са голяма работа...

  
Един изтерзан от дупките по улиците, 

калпаво направените тротоари и други 
неуредици гражданин отишъл в община-
та, почукал на вратата и попитал:

– Извинете, трябва ли ви кмет?
– Не.
След това мъжът отново почукал и по-

питал:
- Извинете, все пак не ви ли трябва 

кмет?
– Не.
- Добре де, за какво го държите тогава?

  
На партито на метеоролозите имаше от 

5 до 10 човека, на места до 12..

  
- Красавице, обичате ли животни?
- Да, много!
- Вземете ме тогава при себе си! Аз съм 

такова говедо!

  
Страдащ от морска болест пътник пита 

с надежда капитана:
- Кажете, онова там вече земя ли е?
- Не, хоризонт.
- Слава Богу, пак е по-добре, отколкото 

нищо.

  
- Кажете, къде са шили палтото ви?
- В Париж.
- Това далеко ли е от Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти – колко забутано, а как шият!!

  
Жена посещава мъжа си в затвора:
- Е, как се чувстваш тук?
- Като вкъщи - не можеш да излезеш и 

храната една никаква...

  
В светски салон лорд се хвали с благо-

родническия си произход. Един от при-
състващите го прекъсва:

 - Скоро ще кажете, че вашите деди са 
били и в Ноевия ковчег.

Виц в снимка

Отивам до 

магазина:

- Здравейте! Искам 

да си купя нещо, без 

глутен, без захар, 

без мазнини...

- Имаме салфетки...
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
8 - 14 юли 2020 г.

ОВЕН
Ако от по-рано добре 
премислите всички ваши 
начинания, всичко ще се 
случи успешно. Има веро-

ятност да поискате да смените обстанов-
ката. Ще се наложи да ограничите употре-
бата на алкохолни напитки. Това ще бъде 
от полза за стомаха ви, който ще бъде осо-
бено уязвим. Ако по-рано вече са възник-
вали проблеми с този орган, трябва да 
проявите особено внимание. 

РАК
Пред вас ще се открият 
нови, примамливи перс-
пективи. Не губете по-
даръците на това пло-

дотворно време, правете нови връзки, 
сътрудничете си. Именно от вашата дело-
ва активност и предприемчивост до голя-
ма степен ще зависи вашето материално 
благополучие. Втората половина на пери-
ода ще бъде особено успешен във финан-
сов план.

ВЕЗНИ
През този работен период 
ще се превърнете в кла-
сически домошар. Ще ви 
е нужно само семейство, 

дом, сигурен като крепост, и топъл психо-
логически климат. Не трябва обаче прос-
то да си седите у дома и да чакате цялото 
благополучие, но също така да свършите 
нещо полезно - например ремонт в баня-
та. Ще откриете, че близките хора са голя-
ма ценност, която трябва да се съхранява.

КОЗИРОГ
Бъдете избирателни в парт-
ньорските си отношения, 
проверявайте информаци-
ята и не се поддавайте на 

провокациите на познати. Ще се появи же-
лание да размишлявате върху живота в уе-
динение. Анализирайте своето обкръжение 
- не всички се отнасят към вас искрено и до-
бронамерено. Не е изключено да отидете са-
мостоятелно на пътешествие по сложен и 
необичаен маршрут. 

ТЕЛЕЦ
Заредени сте с добро на-
строение и ви очакват при-
ятни събития. Намерете си 
подходяща компания и с 

това ще си осигурите приключения и ярки 
впечатления, но се вслушвайте в мнението 
на околните. Ако получите някакво бизнес 
предложение, не бързайте да се отказвате, 
то може да се окаже доста изгодно. Ще се 
наложи да се заемете с дела, изпълнението 
на които ще се нуждаят от доста усилия. 

ЛЪВ
Ще успеете успешно да ре-
шите някои търговски въ-
проси, вашият портфейл 
сериозно ще се напълни. 

Важните покупки за дома е добре да на-
правите след няколко месеца, защото има 
възможност да похарчите много средства 
за съвсем излишни неща – като уреди за 
дома например. Добре е да отделите вни-
мание на имунитета и физическата си фор-
ма. 

СКОРПИОН
Не си играйте с чувствата 
на хората - съществува риск 
да разбиете нечие сърце. 
Не е препоръчително и да 

водите важни преговори. По-добре се кон-
центрирайте върху рутинни задачи, за които 
времето все не стига. Да се справите с дома-
кинската работа ще ви помогнат любимите 
хора. Ако сте били заети и сте изпуснали от 
погледа си някои събития в своето обкръже-
ние, сега може да запълните празнината. 

ВОДОЛЕЙ
Може да изпитвате финан-
сови затруднения. Съх-
ранявайте парите си на 
сигурно място и се огра-

ничавайте в разходите си. Контролирайте 
финансите си, не ги пропилявайте напраз-
но. Много важен период за преработка 
на психологически комплекси, подходящ 
за духовни практики, медитация, автоген-
ни тренировки. Препоръчително е повече 
време да прекарате в уединение. 

БЛИЗНАЦИ
Като цяло през целия пе-
риод ще бъдете в роман-
тично настроение. Най-
добре е да се заемете с 

укрепването на вече съществуващите 
отношения. Не изпадайте в крайности 
в любовните отношения, за да не дове-
дете нещата до безсмислени спорове и 
конфликти. Добре е да прекарате пове-
че време със своята половинка, ще ви по-
могне да укрепите отношенията си.

ДЕВА
Очаква ви весело и опти-
мистично настроение и 
неповторимо усещане за 
вътрешна свобода. Време 

е за флиртове, любовни признания и мно-
го приятни приключения. Постарайте се 
да се отпуснете и да получите максимално 
удоволствие от живота. Ако имате любим 
човек, впрегнете фантазията си и му под-
несете приятни изненади, но не очаквайте 
каквото и да е в замяна. 

СТРЕЛЕЦ
Съсредоточете се върху 
решаването на материал-
ни проблеми. Това ще ви 
се отдава много по-добре 

от всяка друга дейност. Завишената прак-
тичност в съчетание с упорита работа ще 
ви позволи в кратък срок да се справите 
с дела, които са в застой през последните 
няколко седмици. Също така може да реа-
лизирате някои покупки, за които отдавна 
спестявате пари. 

РИБИ
Промяната на обстанов-
ката ви гарантира нови 
впечатления и перс-
пективно любовно за-

познанство, вероятно с някой Стрелец. 
Приятелското отношение към хората, го-
товността във всеки един момент да се 
притечете на помощ ще създаде около 
вас приятна психологическа атмосфера. 
През този период ще можете да постиг-
нете целта си. 

http://www.prospectlicensing.com/
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С 
топлото време и с края на из-
вънредното положение дой-
де и възможността да пъ-
туваме отново. Чувстваме 
истинска свобода, мотивира-

ни сме за приключения и най-важното 
– взели сме решение, че няма да позво-
лим на страха от „пътешествия с деца“ да 
ни спре, дори когато става дума за едно-
дневни приключения.

Знаем, че звучи нереално, но шофира-
нето с деца в автомобила може да бъде и 
забавно. Просто ви трябва малко пред-
варителна подготовка и доза търпение.

Има много начини да разбиете моно-
тонната скука на магистралите и да дос-
тавите забавление на децата по време 
на път. В това отношение електронни-
те игри и портативните DVD плейъри са 
страхотни помощници, но трябва да се 
има предвид, че хлапетата се чувстват 
най-добре в забавната компания на ос-
таналите членове на семейството.

За да мотивирате играчите, винаги мо-
жете да обявите награда за победителя 
във всяка игра. Не е задължително тя да 
е материална – може да е правото побе-
дителят да избира музиката.

Игри в колата
Двайсет въпроса – правилата са прос-

ти – един от играчите си намисля дума 
и останалите трябва да я отгатнат, зада-
вайки до 20 въпроса.

Познай животното също е класика. 
Началото се дава, като първият играч 
си намисли дадено животно и даде въз-
можност на останалите да задават въ-
проси. Може ли да плува? Лети ли? Диво 
ли е или питомно? Отговаря се само с да 
и не, придружени с кратко описание.

Открий нещо зелено, червено, си-
ньо... Казвате цвят, какъвто детето да от-
крие през прозореца. Ако го е видял, ка-
къв е предметът.

Подавайте си лист хартия, на който се 
редувайте да добавяте по една линия. 
Когато творбата е завършена, оставете 
децата да я оцветят.

Даваме си сметка, че тези игри са под-
ходящи за по-големи деца.

С малките проблемът 
е по-сериозен

Полезен аксесоар за кола е органай-
зерът с много джобове, който се слага 
на гърба на предната седалка. В джобо-

вете напъхайте колички или кукли, фи-
гурки и други играчки или предмети, с 
които детето си играе.

Книжките за оцветяване, флумастри-
те, пастелите, моливите и други подоб-
ни материали не заемат толкова място, 
затова дръжте винаги един такъв ком-
плект в колата. Невероятно е колко бър-
зо едно дете може да се потопи в рису-
ването и да създаде картина на бял лист. 
Изберете книжки с любимия филм или 
телевизионен сериал на детето си, тър-
сете книжки с дебели, стабилни страни-
ци, за да осигурите на детето си пълна 
свобода за изразяване на въображение-
то. Децата не само се радват да рисуват 
и оцветяват, но и да споделят със спът-
ниците си своите произведения.

Пейте заедно
Нищо не разсейва напрежението от 

дългото пътуване така, както пускането 
на любимите песни и пеенето от сърце. 
Една забавна идея е да създадете семе-
ен плейлист, преди да заминете. Всеки 
от семейството да добави любимите си 
песни. Когато сте вече в настроение за 
песен, пуснете музиката. Имайте пред-
вид, че изобщо не е задължително да 
пуснете песента, която ви се пее. Ако 
помните текста, просто я запейте и ско-

ро всички ще се забавлявате заедно.
При продължителни пътувания пла-

нирайте спирания около часовете, в 
които семейството обикновено се хра-
ни, за да избегнете необходимостта от 
извънредни спирания и да се застрахо-
вате срещу неизбежното мрънкане на 
гладните деца.

Ако пътувате често по един и същи 
маршрут,

създайте си любими 
спирки по пътя –

това ще даде известна доза сигурност 
на децата и ще има няколко по-близки 
цели, различни от крайната дестинация, 
които да очакват.

Превърнете пътуванията в качествено 
семейно време. Забавните игри за кола 
носят много позитиви на семейството. 
Предотвратявайки момента, в който на 
децата им става скучно, тези занимания 
позволяват на шофьора да се съсредо-
точи върху пътя и да кара спокойно. И 
най-вече, интерактивните, динамични и 
лесни игри за кола ви позволяват да об-
щувате с децата си по забавен и запом-
нящ се начин. Пътят изглежда по-кратък 
на всички, когато времето е запълнено с 
игри и занимания, а децата придобиват 
нови умения и знания.

На път с децата: 
Какво трябва да знаем
XЗабавните игри в автомобила носят много позитиви на семейството

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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SHOFIORI ZA STEDI, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60172, ZDRAVEITE,NABIRAM 
SERIOZNI XORA ZA RABOTA ZA REEFER I HAZMAT 
PREPORACHITELNO,REDOVNI TOVARI ZA ID,VSIAKA 
SEDMITZA,MINIMUM 3500 MILLI NA SEDMITZA,NOV 
KAMION FRETHLINER 2020 AVTOMATIK S APU 
FULL LOADED I REMARKETA 2020 ,BLAGODARIA VI 
PREDVARITELNO 7738274439 №17746

OWNER OPS WELCOME, 
Цена US$  , Зипкод 60007, Набирам собственици 
на Straight trucks, Semi, Sprinters. Офис в Elk Grove. 
Direct deposit, fuel cards, Authority, Insurance. Малка 
компания с персонал приятелското отношение към 
всеки колега ! Повече информация на 630-634-2892 
или 630-631-5074. Facebook: TA Chicago Trucking LLC 
6306342892 №17757

Chicago + suburbs

ЧИКАГО
Owners & Drivers, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за CDL шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatchers 
with Over 15 years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit every Friday* Намаления за го-
риво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17759

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Търсиме жена за дома-
кинска работа, и помощ за гледане на деца, на 7, 9 и 11 
години, главно водене и вземане от училище. Около 
40-45 часа на седмица, в Деерфиелд, Илиной. Запла-
щане по споразумение. За справки тел 8475302064, 
след 17:00 часа. 8475302064 №17765

DISPATCH POSITION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Dispatch position avail 
at Lake Zurich o   ce. for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17767

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Домашна помощничка/
детегледачка от 15 август. Заплащане по споразуме-
ние. 8475302064 №17768

DELIVERY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Bulgarian company needs 
a man for warehouse job and delivery in Chicago area. 
6303509133 №17772

CDL ШОФЬОР, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата каби-
на с APU, $0.60/миля. Отлична работна среда с човеш-
ко отношение. 7737421234 №17777

CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small Trucking Company 
is hiring company drivers. Newer trucks and great terms. 
call now 773-580-4032 №17779

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. Имаме намаления за гориво. За 
повече инфо: 847-260-7096 Емилия и Лидия 847-305-
2579 №17780

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

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

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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 
8472607096 №17781
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60440, looking for a CDL driver 
- west coast to midwest loads - great pay - call for details 
708-372-2576 №17782
RABOTA ZA MEHANIC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60101, Predlagame rabota za 
mehanitsi za kamioni,remarketa i koli,jelatelno e s opit.
Priatna sreda za rabota i Dobro zaplashtane.Za poveche 
informatsia se obadete na tel 224 607 7111.Namirame se 
v Addison,IL 2246077111 №17739
CDL DRIVERS 0.60-62, 
Цена US$  , Зипкод , CDL HAZMAT DRIVERS 0.60-0.62 
$ palni(prazni)reefer hazmat 3000-4000 na sedmica 
7739463517 №17742

CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 2020 
Volvo или Kenworth автоматик с dry van. Хубави мили, 
лично отношение. 8476680373 №17752

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

CDL Class A, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A-Транспортна компания тър-
си да назначи шофьори за посто-
янни курсове от WI-NC.Заплащане 
според опита 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17769

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. $1,500 
to start plus bonuses, paid vacation, 
and all federal holidays. For more 
information please call: 630-965-1778 
№17717
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ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.55, Зипкод 60007, Търся CDL driver с над 2 
години опит с хазмат и doubles за R&L и UPS. Hook and 
drop round trips. Възможност за всеки ден вкъщи. 2500 
- 3000 мили на седмица. Volvo 2016 I shift. 6302903092 
№17749
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for Safety person with experience. Part-time 
with possibility for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho or (solo) c 
\”double/triple\” endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma 
6304409199 №17755
CDL DRY VAN, 
Цена US$  75,000.00, Зипкод 60016, Професионалист 
с чисто досие.Започване веднага. Каране и почивка 
по договаряне. Контрактор с 20 год. опит в бизнеса. 
7734128280 №17761
РАБОТА В СЕРВИЗ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60185, Търси се човек с компю-
търна грамотност за позиция parts runner/invoicing, 
опит на подобна позиция предимство За контакти и 
допълнителна информация, моля обадете се на по-
сочения телефон (224) 276-2600 2242762600 №17763
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
ТЪРСЯ КОНТАРКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам работа на 
контракт. за контакт използвайте email: dvametal@
gmail.com 2245778217 №17693
ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търси се шофьор CDL 
OTR миниму опит 1 година 2244270455 №17731
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-$0.65 на миля или дневно запла-
щане. Уикендите сте си вкъщи, също и по празниците. 
Седмично заплащане, изисква се да имате поне година 
опит и чисто MVR. Славян- 508-292-6787, моля след 5 
часа. 5082926787 №17723
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор за камион 
който се движи само мидуест, възможност за нощува-
не у дома през ден. Заплащане по договорка на про-
цент 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- $50-55cpm, Flatbed- 60-
65cpm 5098187302 №17729
ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Малка транспорт-
на компания търси шофьор за 53\\\’ Dry Van,over 
the road(midwest).Предлагаме $300 на ден. Ка-
миона е Volvo 2007 и е в перфектно техническо 
състояние. Много чист от вътрер,с чисто нов 
матрак,мокет,хладилник,мик.печка и инвертор. За 
повече инфо се обадете на 773-732-5718 7737325718 
№17733
CDL DRIVERS , 
Цена US$ , 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
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся Шофьор С Кате-
гория А; Притежаването на категория за хазартни 
материяли е плюс. Предлагам коректно заплащане 
и приятна 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
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 скорости. 630 930 1955 Иван №17685
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
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
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
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, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 7737421234 
№17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  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

COAST TO COAST
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, НАД ДЕСЕТ ГОДИНИ В 
БИЗНЕСА. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ 
НА КАМИОНИ. ПЕРСОНАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ 
ТОВАРИ, ТЛЪСТИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИ-
ВОТО. САМО ОПИТНИ ВОДАЧИ! 847-947-8438 / 308 
8476826559 №17750
OWNER OPERATOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60561, OWNER OPERATOR 
$ 2,000.00 Paharr, TX - Terrell,TX 1p/1d Reefer load 
8474186269 №17756
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60056, За контрактор. Без на-
рушения и с опит. Специално отношение. Каране и по-
чивка- по договаряне. Паркинг Des Plaines. Позвънете 
сега!! 7734128280 №17760
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
СТРОИТЕЛНИМАТЕРИАЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60131, Изхвърляне на строител-
ни материали. Доставка на строителни материали, ча-
къл , пясик , цимент и много други. Услуги по премест-
ване на багаж. Транспорт в радиус от 60 мили около 
Чикаго. Иван Господинов +1 773 407 6599 17734076599 
№17770

DISPATCH SERVICES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60001, We are here to provide you 
with excellent dispatching service, keep your � eets busy 
and loaded in the most e   cient way. Don\\\’t hesitate to 
call 708 998 3851 or text us 708 505 2965 at any time !!! 
7089983851 №17744
TARSQ RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili 
tekst na telefon 773-712-3757. 7737123757 №17748
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 
работа. 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 ме-
сец сме в Чикаго,получихме зелените карти но соц. 
номера още не. Чакаме ги.Не зная добре английски 
език. Гледане на деца, почистване...каквото може. 
2248770244 №17544
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 №17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za gledane na 
momichence na 18 meseca v Mt Prospect.Za poveche 
informacia obadete se na 248-946-9185. 2489469185 
№17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 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

ФЛОРИДА
DISPATCH SERVICE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 640001, Dispatch Service is 
looking for Owner Operators and Fleet Owners in need 
of quality, detail oriented and carrier focused dispatching! 
We work with most equipment types and will handle your 
load planning, set up your carrier packets Call Us Today: 
708 505 2965 7085052965 №17745

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Здравейте, Преди около ме-
сец, заедно със съпругата ми пристигнахме със зе-
лени карти в САЩ. След 01 август 2020 ще дойдем в 
Чикаго и си търсим първоначално бюджетно жилище 
- самостоятелна стая/ателие, по възможност със са-
мостоятелна баня и място за паркиране за една кола. 
7163930381 №17773
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 спокой-
ствие. Крис вечер 6305501154 №17684

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
EДНОФАМИЛНА КЪЩА , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Eднофамилна къща в Lake in 
the Hills. Основно ремонтирана. Тих, спокоен квартал. 
3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. В близост голямо 
езеро. Много добри училища. Ниски данъци. Цена 
$235,000. Трябва да видите! Oтворена за посещение на 
12 ти юни от 12 до 2pm. Tel 224 713 5534 №17774
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 4bdr 
2bth single family house in Roselle for SALE! For more 
information call 773 996 8900 7739968900 №17553

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Obzavedena stay,Palatine 
7088376432 №17766

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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TOWNHOUSE FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60525, 3 bedroom townhouse 
- great schools and location call for details and pictures 
7083722576 №17783
НАЕМИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Давам под наем две стаи 
по 450$, от апартамент в районът на Джефърсън парк. 
Тел: 773 814 2970 7735929395 №17741
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60107, Стая под наем, 
Streamwood, IL, $500 2244001696 №17743
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Давам стая под наем в 
Mount Prospect. 8474543003 №17753
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Давам апартамент под 
наем в Mt Prospect с една спалня. 8474543003 №17754
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Давам стая под наем в 
Шилер Парк, близо до летище O\’Hare and Highway 
I-294 в напълно обзаведен апартамент с хубава голяма 
тераса с включени централно охлаждане и отопление, 
вода, ток и интернет. Цена 550$ Тел.773-941-2367 Ди-
митър 7739412367 №17758
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.$1100 8473222125 №17734
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стаи в 
Des Plaines 7739344547 №17676
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 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови уреди 
Samsung. Патио към парк, 2 басейна и тенис кортове. 
8478776191 №17736
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 
перално помещение. За повече информация на тел. 
773-977-9555. 7739779555 №17738

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 обзаве-
дена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с те-
раса, 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 обзаве-
дена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с те-
раса, 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
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 
апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington Heights ZIP 60005. 
тел: 847 630 8884 №17584

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 Глен-
вю 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. 
проблеми и всичко свързано с електрониката на ав-
томобила. 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.
компанията 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
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 по-
чистване на канализация, кухненски мивки, бани. 
Водопроводни 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 забавления !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

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

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

ФЛОРИДА
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
FREIGHT BROKER CLASS, 
Цена US$  123.00, Зипкод 33180, Trucking Courses! 
Dispatch, Freight Broker, QuickBooks, IFTA, Safety www.
smarttrucking.us 331-551-8787 №17771
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 
информация можете да получите на тел. 0885 108502 
и https://prettylab.bg/termolifting-lice Необходимо 
е предварително 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

MERCEDES, 
Цена US$  9995, Зипкод 60074, For sale mercedes benz 
2010 ml 350 black 118000 miles 8473222125 №17740
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
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

1bdr appartment HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$  $950, Зипкод 60194, Да-
вам под наем едностаен апартамент 
в Ho� man Estates. близо до Golf/
Higgins/ Barrington Rd. 2 парко мес-
та, тенис корт и басейн в комплекса. 
Наем: $950 с вкл гас и вода. тока се 
плаща отделно. Депозит: рента за 1 
месец. Свободен от 15 юли. тел: 773-
895-5638 7738955638 №17762

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

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60656, Лук-
созен 1bed/1bath апартамент в 
Чикаго - Cumberland Ave в близост 
до I-90/294, CTA Blue line, Metra, 
Mariano’s, LA Fitness, Rosemont 
Entertainment District. Апартамен-
тът е реновиран - кухня с гранит, 
SS appliances, отделна dining area, 
просторна спалня с 2 гардероба, мо-
дерна баня, ламинат, нови клима-
тици. Комплексът предлага басейн, 
тенис кортове, сторидж и асансьор. 
Месечният наем включва вода, газ, 
отопление, и резервирано парко 
място. 7736004467 №17778
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Б
ългарски филм ще има своя 
световна премиера в Ню 
Йорк. Документалната лен-
та „Монолог в антракта“ е се-
лектирана за участие в най-

престижния световен фестивал за кино 
и танц Dance on Camera, Dance Films 
Association.

Това е и най-голямото признание за 
документалния филм до момента. Фес-
тивалът в Ню Йорк е най-старият и най-
популярен световен форум, на който се 
показват всяка година едни от най-до-
брите

кино образци, 
посветени на танца

В състезателната програма тази годи-
на за първи път има българско участие. 
„Монолог в антракта“ разкрива слож-
ния живот на най-прочутата българска 
съвременна примабалерина Веса Тоно-
ва. Авторският филм на Петър Вълчев е 
част от селекцията на общо 27 световни 
фестивали за документално кино.

През 2019-а филмът е отличен с на-
града за най-добър български доку-
ментален филм от фестивала Master 
of Art, както и за най-добър монтаж от 
CineMuskoka Film Festival. Сред прес-
тижните номинации на филма от 2020 
година е и фестивала FIFA „International 

Festival of Films on Art“.
„Тази година само три чуждестран-

ни късометражни филма имат честта 
да участват в селекцията на Dance on 
Camera. Щастливи, сме че „Монолог в 
антракта“ е един от тях“, коментира ре-
жисьорът Петър Вълчев. Екипът на фил-
ма изказва и специалните си благодар-
ности към вдъхновението и главния 

герой - примата на танца Веса Тонова.
Филмът е заснет преди, по време на 

и след последния спектакъл на балета 
„Лебедово езеро“ от Чайковски на сце-
ната на Софийската национална опера 
и балет, в който тя изпълнява главна-
та роля на Одета-Одилия. В своята гри-
мьорна по време на антракта Веса Тоно-
ва прави

едни от своите 
най-съкровени изповеди

Талантът й е оценен още като ученич-
ка в Държавното хореографско учили-
ще, което завършва през 1989 г. Възпи-
таничка е на примабалерината Емилия 
Драгостинова. От 1989-а е в състава на 
Националната балетна трупа. Изпълня-
ва главните роли в „Ромео и Жулиета“, 
„Жизел“, „Лешникотрошачката“, „Спяща-
та красавица“, „Пепеляшка“, „Лебедово 
езеро“ и др.

На Международния конкурс Джаксън, 
САЩ, 1986-а, се класира на четвърто 
място. Удостоена е двукратно с Награ-
да за постижение на балетна двойка в 
младша възраст с партньор Владимир 

Роже на Международния балетен кон-
курс във Варна (1986, 1988, 1990), фина-
листка е на конкурсите в Осака (1988) и 
Москва (1989).

Веса Тонова е възпитаник на Нацио-
налното училище за танцово изкуство, 
профил „Класически танци“. От 1998 
до 2003 г. следва балетна педагогика, 
хореография и режисура в Държав-
на академия „Панчо Владигеров“ и АМ-
ТИИ - Пловдив. Носител е и на награди-
те „Кристална лира“ (2004) и „Кристално 
огърлие“ (2014). От 10 години Веса То-
нова се занимава професионално с пе-
дагогическа дейност.

„Монолог в антракта“ –
българска премиера в Ню Йорк

XЛентата е една от трите чуждестранни филма, 
селектирани в най-известния фестивал за кино и танц

Веса Тонова в „Монолог в антракта“

Сн.: IMDb

http://www.bulstate.com/
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Крем супа от  
тиквички и лимон

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Парализа. Абатисти. Родео. Родос. НРБ. Навес. Пития. 
Таел. Бос. Греко. Барби. Лав. Гроса. Рамиро. Нефрит. Трики. Ог. Лимит. 
Етили. Филиз. Чували. Кра. Цирус. Реки. Гриф. Бинт. Конец. Елаци. 
Капери. Помия. Сандали. Томас. Емайл. Накат. Билкар. Ефект. Аир. 
Маар. Ибер. Аорта. Тим. Изделия. Саад. Лам. Аида. Спирки. Сараево. 
Хамак. Ан. Клеми. Кирия. Деорит. Транс. Нор. Ироними. Диадеми. 

ОТВЕСНО: Барабанчици. Асимилации. Ровове. Линон. Ламар. Ор. 
Хадес. Флирт. Дека. Макро. Лес. Гризу. Камари. Елин. Пио. Грим. 
Скалар. Завети. Протич. Опии. Идиом. Кариес. Турне. Лебед. Ити. 
Откат. Веерт. Фелах. Радио. Реакционери. Акад. Боя. Ритли. Мак. 
Ясмини. Пас. Бакии. Епакта. Парса. Тамил. Глоса. Осики. Чинари. 
Икрам. Тарар. Яне. Сребро. Рицин. Итака. Ом. Библиография. 
Градинари. 

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

Вкусна супа през лятото с любими 
сезонни зеленчуци.

2 стръка зелен лук или 1 мал-
ка главичка лук се нарязват на ситно 
и заедно с 50-
60 мл олио се 
задушават за 
кратко – около 
2-3 мин.

Добавят се 
около 500 г 
тиквички, на-
рязани на куб-
чета. Разбърк-
ва се и се готви 
около 4-5 мин. 
Налива се 500 
мл гореща 
вода или зе-
ленчуков бу-
льон и се ос-
тавя супичката 
да се вари на 
силен огън за 
около 10-15 
мин.

Добавете черен пипер, сол на вкус, 
2 щипки индийско орехче и една трета 
от връзка копър ситно нарязан.

Пасирайте или блендирайте супата, 
ако се налага, добавете допълнително 
малко гореща вода.

Отрежете половин лимон на 4 тънки 
парчета. Загрейте лъжица олио и опър-

жете от двете страни парчетата лимон. 
Останалия лимон изстискайте и доба-
вете към супата.

Сервирайте супата в чинии, отгоре 

сложете по едно парче от опържения 
лимон. На вкус декорирайте с копър, 
поръсете с прясно смлян черен пипер 
или с няколко капки чили.

Да ви е сладко!  

Настъргани тиквички  
на фурна

Приготвят се много бързо и са 
вкусни на всеки.

1 кг тиквички се настъргват 
на ренде. Оставят се да се изцедят ху-
баво - както за кюфтета. Изстискват се 
добре и се смесват със ситно наряза-
ни 1 глава лук или 3-4 стръка пресен и 
3-4 скилидки чесън, 2 яйца, трохите от 
1 филия стар хляб, сол на вкус, ситно 
нарязан копър и по желание сирене - 
около 150 г. Добавят се и 2-3 с.л. браш-
но.

Сместа се разпределя равномерно в 
намаслена с олио тава. Отгоре се сла-
гат парченца масло или маргарин. За 
по-хрупкава коричка може да се поръ-
си с малко галета.

Запича се в силна фурна.

Сервира се с млечно-чеснов сос или 
салата.

Ето и няколко идеи за разнообразя-
ване на ястието. Ако преди сервиране-
то се изрежат с кръгла форма, имити-
рат печени кюфтета от тиквички.

Вместо с масло сместта може да се 
намаже с майонеза и да се поръси с 
кашкавал.

В тавичката може да се сложи поло-
вината от сместа, отгоре да се поръси 
със сиренето и да се завърши с другата 
половина от сместа.

Друг вариант е в сместта да се при-
бави 200 г сварен зелен грах или от 
консерва.

Много оригинални стават, ако се из-
пекат във форми за мъфини.
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И
спанците са пренесли това 
уникално бодливо расте-
ние в Новия свят, където то 
успешно се приспособило и 
разпространило на остров 

Барбарос. От този остров в края на ХVI в. 
попада в ботаническите градини на Ан-
глия.

На акадски език името на растение-
то звучи като si-bu-ri. От там произхож-
да арабското sabr или saber, което озна-
чава търпение, поносимост. Със същата 
дума се назовава изпареният, сгъстен и 
полувтвърден сок, получен от листата на 
различни видове алое. Това вещество, а 
така също и свежият сок от алое, от древ-
ни времена се използва в медицината. С 
алое вера воините на Клеопатра церяли 
раните си.

Първите сведения за използването 
на сабур се срещат още при Диоскорий 
(около 78 г. от н.е.). Полезните свойства 
на растението вероятно са били извест-
ни на древните гърци още по-рано. В съ-
чиненията на известния арабски пъте-
шественик Идрис (средата на ХII век) се 
говори, че остров Сокорта бил завоюван 
от Александър Македонски именно за 
това, че там растяло алое,

от което се получавал 
целебен сок

За разнообразното медицинско при-
ложение на сока от алое се споменава и 
в трактатите на лекаря естествоизпита-
тел Гален, живял през II век от н.е. От вре-
мето на Клеопатра до наши дни много 
народи от цял свят са използвали гела от 

листата на алое вера, за да се освободят 
от раните си, от болката, от алергиите 
си; за лечение и облекчаване на широк 
диапазон заболявания: неврози, безсъ-
ние, умствена умора, заболявания на ди-
хателната система, стомашно-чревни и 
бъбречни смущения, болести на устната 
кухина и зъбите, при изгаряния, гинеко-
логични заболявания, артрит и ревмати-
зъм. Използвали са го и като хранителна 
добавка и козметично средство - за про-
филактика и

съхраняване на здравето 
и красотата

Гелът от алое се получава от вътреш-
ността на листата, на които най-напред 
се отстранява външната обвивка (кора-

та). Той представлява пихтиеста лепкава 
маса, подобна на желе, притежаваща ог-
ромни терапевтични свойства.

Напоследък се появиха съобщения за 
добри клинични резултати от лечението 
с алое на асматични пристъпи, при кои-
то настъпва ремисия в 70% от лекувани-
те. Особено ефективно е алоето в съче-
тание с традиционните антихистамични 
средства. Има широк обсег на дейст-
вие, включително и при варикозни рани, 
след лъче- и химиотерапия. Диабетична-
та гангрена също е благоприятен обект 
на лечение.

Сокът от алое лекува акне, себорея, 
псориазис, екземи и др.

Гелът от алое съдържа 17 от общо 20 
аминокиселини, от които организмът се 

нуждае за образуването на клетките и на 
тъканите, както и ензими, необходими за 
разграждането на въглехидратите и маз-
нините.

Алое вера намалява 
болката

когато се приложи върху засегнато-
то място. За разлика от другите същест-
вуващи продукти, има способността да 
прониква дълбоко в кожата, да блокира 
болката и облекчава възпаленията бла-
годарение на активните си съставки.

Гелът от алое подобрява състояние-
то и стимулира черния дроб и бъбреци-
те, основните органи за детоксикация 
на организма, благодарение на съдър-
жащия се в него калий. Извършва се 
вътрешно почистване на червата от бак-
терии и от хранителни остатъци, зале-
пнали по гънките на червата или в два-
надесетопръстника.

Алое вера съдържа хормон, който ус-
корява образуването на нови клетки, 
като в същото време отстранява мърт-
вите,

като ги превръща в здрави
Приемането сутрин на гладно на 50 мл 

от гела е най-полезно, бързо навлиза в 
кръвоносната система и осигурява до-
бра обмяна на веществата, което всъщ-
ност означава осигуряване на енергията, 
от която се нуждае тялото. Необходимо 
е вечер да се приема не по-рано от час 
след хранене, най-добре преди лягане.

Д-р Тимъти Муур от университета в 
Оклахома използвал алое в практика-
та си на стоматолог, при което получил 
фантастични резултати. Пастата за зъби с 
алое помага при кървящи венци и гинги-
вит и срещу гниене на зъбите, като в съ-
щото време предпазва и зъбния емайл.

Гелът от алое няма 
странични ефекти.

Днес хората осъзнават, че природата 
има отговор за много от техните здравни 
и козметични проблеми и потребности. 
Алое вера е един от тях.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Клеопатра, една от най-големите 
красавици в историята, е имала своите 
женски тайни за безупречна кожа. Не-
обходими са 2 с.л. сок от алое вера, 5 
капки етерично масло от роза, 1 с.л. ба-

демово масло, 2 с.л. пчелен восък.
Восъкът се разтопява на водна баня 

и се добавят маслата и сокът от алое 
вера. Разбърква се добре и се оставя 
да изстине.

Тихият лечител: С алое вера воините 
на Клеопатра церяли раните си

Кремът за лице на Клеопатра

XКрасавицата смесвала алое вера с мед за омекотяване на кожата на лицето си
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АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

А
ко хората биха концентри-
рали умовете си в опреде-
лена точка, те биха стопи-
ли това, което се намира 
там. Канара би се стопила от 

енергията, която се излъчва от човеш-
ките мозъци. Според Петър Дънов „хо-
рата, ако знаят как, чрез концентрация 
на мисълта си могат да разтопят всички 
скърби и болести“.

При здравословно състояние органи-
змът има едни вибрации. При различ-
ните болести са различни вибрациите, 
но всяка болест говори за понижени 
вибрации. Гледане на хубави картини, 
пейзажи, звездното небе може да ни 
служат за цяр, обяснява духовният учи-
тел Дънов.

Ето как можем да излекуваме всяка 
една сполетяла ни болест, как можем 
да се лекуваме сами и да държим тяло-
то и ума си в кондиция според мъдрост-
та и прозренията на Учителя Петър Дъ-
нов, един сред най-ярките личности в 
българската история и духовна култура, 
създател на паневритмията, която днес 
се играе в САЩ, Канада, Франция, Ру-
сия, Конго, Австралия и други страни по 
света, публикувани в книгата му „Малка 
книга за здравето“.

Смята се, че от физиологична глед-
на точка паневритмията - наричан още 
„Танцът на живота“ - подобрява ставна-
та подвижност и дихателните функции, 
укрепва мускулатурата, норма-
лизира кръвното налягане, 
усъвършенства се ко-
ординацията на дви-
женията. Плавните, 
неангажиращи и 
разпускащи стъп-
ки в комбинация 
със специфичния 
ритъм на музиката 
и текстовете на пе-
сните имат и поло-
жителна психологи-
ческа функция - водят 
до духовно спокойствие, 
подобряват паметта, ми-
словния процес и възможността за 
концентрация.

„Ако си болен, представи си, че Слън-
цето, светлината, падат върху тебе като 
душ и като че ли се намираш в едно 
море от светлина, здраве, сила, мощ, 
добрина, като че ли си потопен в Бога“, 

обяснява Учителя.
„Човек може да се лекува чрез мисъл-

та си. Колкото по-силна и съсредото-
чена е мисълта на човека, толкова по-
лесно може да се излекува от известна 
болест. Достатъчно е да каже една дума, 
за да се излекува. Има думи, които

действат магически 
върху човека

Той трябва да знае и кога да каже ду-
мата. Всяко нещо трябва да става на 
своето място и време“, обяснява още 
Дънов.

Силната мисъл лекува всички боле-
сти. Учителя изяснява по следния начин 

лекуването чрез мисълта: мисълта 
е в състояние да видоизме-

ни вибрациите на човеш-
кото тяло. Когато човек 

заболее, тези вибра-
ции се понижават; с 
мисълта той може да 
ги обърне от нисши 
във висши. Хрема-
та например се пре-

дизвиква от особен 
род микроби, които 

попадат в носа, и ако 
вибрациите са пониже-

ни, те намират условия за 
размножаване. Като се раз-

множават, те дразнят слизестата ципа 
на носа, носните жлези, за да се освобо-
дят от това дразнене, отделят изобилно 
течност, която ги изхвърля навън.

Човешката мисъл е свързана с жиз-
неното електричество в живота. Когато 
мислите са положителни,

те привличат жизнените 
сили към себе си

когато мислите са отрицателни, тия жиз-
нени сили се разпръскват, отдалечават се 
от човека, вследствие на което се появя-
ва заболяване. Например, ако имате ня-
кой противник, който ви мрази, негова-
та мисъл спрямо вас е много силна. Той 
може да ви направи негативен и вие ще 
заболеете.

Законът е следният: ако вие заболеете, 
туй заболяване ще се върне върху него, 
ще има обратно движение.

Вие можете да изпращате вашите по-
ложителни мисли, вашите топли чувства 
и пожелания към някой болен с абсолют-
на вяра, без никакво колебание и съмне-
ние, и той ще оздравее. Значи, за да бъде 
здрав някой човек, трябва да изпратите 
от себе си един жизнен ток към него. Той 
ще възприеме вашата мисъл и пожела-
ние и ще се почувствува по-добре. В туй 
отношение добрите приятели са добра 
ограда за здравето, а

лошите приятели всякога 
носят болести и страдания

Когато волята взима участие, вие мо-
жете сами да се лекувате. При участие 
на волята вие можете да стоите с часо-
ве вън на студа с тънки дрехи, без да се 
простудите. Мислено човек може да си 
изработи топла, магнетична дреха, с коя-
то и в най-големия студ няма да трепери. 
Без такава дреха, без участието на воля-
та, колкото добре да е облечен, човек пак 

може да усеща студ и да се простудява.
Болестите се лекуват не само с лекар-

ства, но и с мисъл. Мисълта може да из-
пъди всяка болест от човешкия органи-
зъм. Мощна е силата на мисълта.

Докато живеете в света на противоре-
чията, трябва да знаете, че се намирате 
под закона на внушението. Никой смър-
тен, даже и безсмъртен, не е свободен от 
този закон. Като имате предвид това, вся-
кога ще държите в ума си

положителни мисли 
и чувства

ако искате да се освободите от много 
болезнени състояния, които не са ваши. 
В такива моменти човек трябва да се 
огражда от внушението така, както воен-
ните се ограждат от своите неприятели с 
ред крепости.

Яви се тумор в корема или другаде ня-
къде. Не се плашете - това показва, че 
се е насъбрала на едно място излишна 
енергия, която трябва да се отправи ня-
къде навън. Ще стимулирате някои от 
здравите клетки наоколо

да изгонят 
тази енергия вън

мисълта да е силна, съсредоточена и ще 
се дойде до естественото състояние.

Ако няма друг изход, може и с опера-
ция да се премахне болестта. Но със сил-
на, концентрирана мисъл, един тумор 
може да изчезне сам по себе си. Чрез 
внушение може да поболите и най-здра-
вия човек.

Петър Дънов: Силната мисъл 
лекува всички болести
XЗа да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него

Танцът „паневритмия“

Често повтаряйте мисълта: Аз съм 
здрав, и в скоро време хремата ще ви на-
пусне. Здравият често мисли за болестта 
и я привлича. Правете точно обратното - 
мислете за здравето, за да го привлечете 
и усилите и да се освободите от болестта.

Разумното, доброто, великото в чове-
ка е в състояние да се бори с микробите, 
които причиняват болестите. Прилагай-
те добрите и положителни думи и мисли 
като формули, с които можете да си въз-
действате.

Сн.: Рixabay

Ако сте хремави, 
мислете за здравето

Петър Дънов
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25 дължини в 50-метров ба-
сейн за 12 часа! Българин си е 
поставил за цел да го постигне 
и така да постави нов световен 
рекорд по скоростно плуване.

Цанко Цанков ще даде старт на пре-
дизвикателството си на 22 август су-
тринта в открития плувен басейн в 
Бургас „Флора". Той иска да подобри по-
стижението на словенеца Мартин Стрел 
от 1998 година, който за 12 часа измина 
41 200 м.

Преди година 32-годишният българин 
се справи с друго предизвикателство. 
Той

преплува акваторията 
на Бургаския залив

Цанков е категоричен, че такъв опит 
не е правен в българското плуване, и се 
надява с него да привлече вниманието 
на децата и младежите към спорта.

„С нашия екип решихме да направим 
нещо, което да бъде много атрактивно, 
но малко или много да се опитаме да да-
дем пример на децата и подрастващите, 
като им позволим да се докоснат до това 
постижение. Искахме да бъде нещо в ба-

сейна, където да сме по-близо до други-
те спортисти. Впоследствие може да за-
палим някои деца да обикнат плуването 
и то да стане част от живота им“, каза 
Цанков пред „Дневник“.

Той уточни, че ще бъдат поканени 

деца от различни клубове от страната, 
които ще плуват в съседните коридори 
по време на опита. Те ще влязат в ролята 
на мотиватор във втората част от изпи-
танието, когато Цанков очаква да дой-
дат най-големите трудности. По думи-
те му физиологичните кризи започват 
след петия-шестия час, когато органи-
змът постепенно достига

до предела на 
възможностите си

„Това е едно плуване, което се изпъл-
нява на ръба на човешките възможнос-
ти на всеки един спортист. Малко са 
плувците, които са се опитвали въоб-
ще да го направят. Един плувец трябва 
да е много добре подготвен, както фи-
зически, така и психически. Въпросът 
не опира само до това плувецът да плу-
ва 12 часа. Тук трябва да се плува с една 
много висока скорост“, каза Цанков.

Целта пред 32-годишния плувец е да 
поддържа средна скорост от близо 4 
км/ч, или да изминава 100 м за около 
1:21 мин. Според него много важно ще 

бъде да разпредели правилно силите 
си.

„По време на преплуването на Бур-
гаския залив направихме много греш-
ки в тактически план. Сега трябва да 
има много добре изградена стратегия. 
Най-вероятно ще се опитаме да напра-
вим плуването с един вработващ интер-
вал от време в началото от порядъка на 
първите 3000 м. След това ще се опита-
ме да влезем в скоростта, която тряб-
ва да поддържаме през цялото време“, 
каза Цанков.

Състоянието на плувеца ще бъде сле-
дено от екипа му. Цанков няма да се хра-
ни с твърда храна по време на опита, 
като единствено ще приема напитка с 
разтворени въглехидрати. Тя ще му бъде 
подавана със специален стик в чаша на 
всеки 15-20 минути.

В подготовката си за опита Цанков 
тренира по 3-4 часа на ден със занима-
ния в басейна и морето. Той е във вода-
та шест дни в седмицата, в която плува 
общо между 80 и 90 км. Цанков

изминава около 
12-13 км дневно

което според него се равнява на бягане 
в продължение на 50 км, тъй като съот-
ношението във вложените усилия и на-
товарването в плуването и леката атле-
тика е 1:4.

Плуването ще бъде извършено по 
правилата на Международната федера-
ция по плуване (FINA) и на Европейска-
та плувна лига (LEN). Община Бургас е 
съорганизатор на събитието, а военно-
морските сили са поканени да участват с 
духов оркестър, който да поддържа на-
строението в края на опита.

„Целта е опитът да бъде като празник 
на плувните спортове и самото меро-
приятие да го направим в такъв формат, 
в който впоследствие и други български 
плувци да могат да подобряват това по-
стижение, ако успеем да го подобрим“, 
каза още Цанков.

Бургазлия се готви за световен 
рекорд по скоростно плуване
XЦанко Цанков ще опита да преплува 825 дължини в 50-метров басейн за 12 часа

Сн.: „Дневник“

Сн.: Facebook

https://www.russianschool.com/
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Българин от САЩ игра на 
„Анфийлд“ срещу „Ливърпул“

„Ливърпул“ се отърси от 
тежката загуба срещу 
„Манчестър Сити“ с 0:4, 
като победи опашкаря 
„Астън Вила“ на „Анфий-

лд“ с 2:0.
Точни за мърсисайдци бяха Садио 

Мане и Къртис Джоунс през второто по-
лувреме, а в игра за виляните влезе бъл-
гаринът Индиана Василев в 85-ата мину-
та.

Индиана игра малко, но впечатли с 
желанието си и дори отправи удар към 
вратата на Алисон, който бе неточен. 
Това бе едва трето шампионатно учас-
тие за Василев, който наскоро отказа да 
играе за националния отбор на Бълга-
рия и предпочете „Астън Вила“.

Индиана подписа договор с клуба, 
който ще го задържи на „Вила Парк“ до 
лятото на 2022 г. Футболният талант е 
роден в Савана, Джорджия, и е от бъл-
гарски произход.

19-годишният Василев, който има ма-
чове за различни юношески гарнитури 
на националния отбор на САЩ, направи 
своя дебют за първия състав на Вилани-

те през този сезон и е

спечелил доверието 
на ръководството на клуба

Василев дебютира за „Вила“ в мач сре-
щу „Фулъм“ за ФА Къп през януари, а 
след това изигра два мача за тима във 

Висшата лига, както и един в полуфина-
лите на Купата на лигата срещу „Лестър 
Сити“.

„Изобщо не се замислих за новия до-
говор. Клубът ме подкрепяше много 
през последната година и успях да си 
спечеля място в първия състав. След 

като сторих това, получих силна под-
крепа от другите играчи и треньорите. 
Много съм щастлив, че подписах за още 
две години“, сподели роденият в семей-
ството на български емигранти младеж. 
„Имам да работя още много в следващи-
те години и се надявам да ставам все по-
добър“, сподели преди време младият 
футболист.

По-рано тази година Василев получи 
покана от националния селекционер Ге-
орги Дерменджиев да играе за младеж-
кия национален отбор на България, но 
той и семейството му отклониха тази по-
кана и заявиха, че Василев ще се опита 
да пробие в американския национален 
отбор.

С победата си срещу „Астън Вила“ 
пък „Ливърпул“ събра актив от 89 точ-
ки и продължава да преследва рекорда 
за най-добър актив в ерата на Висшата 
лига, който е 100-те точки на „Манчестър 
Сити“ от сезон 2017-18 г.

За „Астън Вила“, който показа добра 
игра, поражението е тежко и оставя 
тима в зоната на изпадащите - 18-о мяс-
то, на една точка от спасителния бряг.

X19-годишният Индиана Василев влезе на терена в края на мача, но впечатли с играта си

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Делтата на Окаванго в северо-
западната част на Ботсвана е 
рай за почитателите на сафа-
рита. През последните месеци 
обаче районът се е превърнал 

в масово слонско гробище: за един ме-
сец там са умрели 162 животни, а общо 
досега са открити поне 275 слонски тру-
па, съобщават от Службата за дивите жи-
вотни и националните паркове.

В доклад на организацията за защи-
та на животните „Слонове без граници“ 
се казва дори, че умрелите животни от 
месец май досега са над 350. Умрели са 
слонове във всякакви възрастови групи 
- както мъжки, така и женски. Предпола-
га се, че масовото измиране е започнало 
преди три месеца.

Живите слонове 
изглеждат странно

В блатистата местност мъртвите жи-
вотни се откриват трудно, споделя Ди-
макацо Нтшебе от организацията за 
защита на дивите животни „Wildlife". 
Предстои районът да бъде огледан по-
подробно с хеликоптери - съвместно с 
помощници на земята.

Ръководителят на „Слонове без грани-
ци“ Майкъл Кейс разказва, че останали-

те живи слонове изглеждат слаби и ле-
таргични. Някои от тях му се стрували 
дезориентирани и накуцвали. „Наблю-
давахме един слон, който обикаляше в 
кръг, и въпреки помощта на други жи-
вотни от неговото стадо, не успяваше да 
смени посоката“, казва той.

Бракониерството 
не е причината

Търсенето на обяснение за феномена 
досега не е довело до никакъв резултат. 

Ръководителят на Службата за дивите 
животни и националните паркове Си-
рил Таоло изключи вероятността изми-
рането да се дължи на болестта антракс. 
Димакацо Нтшебе казва, че смъртта на 
животните не е причинена и от брако-
ниери или отрова, тъй като са били на-
мирани трупове с непокътнати бивни. 
Проби от умрелите животни са изпрате-
ни в съседните държави Южна Африка 
и Зимбабве.

Ботсвана се ползва с добро име в 

Африка заради усилията, които пола-
га в защита на природата и животните. 
Страната е популярна и сред туристите. 
Миналата година отмяната на забрана-
та за лов на слонове обаче породи меж-
дународно възмущение. Докато броят 
на слоновете в редица африкански ре-
гиони спада, в Ботсвана по официални 
данни те са се увеличили от 50 000 през 
1991-а до 130 000 днес. Това отговаря на 
една трета от всички слонове на афри-
канския континент.

Боствана се превърна в слонско 
гробище. И никой не знае защо
XЗа месец са починали 162 животни, досега са открити поне 275 слонски трупа

Снимки: БТА

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Фронтменът на бандата „U2“ Боно бил 
страстен слушател на музикални пре-
давания и обичал да се включва по те-

лефона в ефир под чуждо име.
„Редовно участвам, когато в музикалното ра-

диопредаване е предвиден разговор със слу-
шатели. Стоя на линия и чакам да ме включат. 
Но се явявам под друго име“, довери музикан-
тът.

Неговото истинско име е Пол Дейвид Хюсън. 
Той всъщност не харесвал много истинското 
си име. 60-годишният рокаджия призна и кой 
е най-добрия съвет, който е получавал някога 
в живота си. Заръката дошла от покойния вече 
негов колега Джо Долан, който му казал: „Ни-
кога не ползвай общи тоалетни и не позволя-
вай феновете да те гледат как пишкаш. Това за-
винаги ще срине образа ти в техните очи!“.

Кайли си купи джет  
за почти $70 млн.

Памела Андерсън предложи на ка-
надския премиер Джъстин Трюдо 
да му помогне да стане веган.

Трюдо е инвестирал $100 млн. във ве-
ган индустрията и звездата от „Спасите-
ли на плажа“ му предлага помощ да от-
каже месото завинаги.

„Ако решиш да се откажеш от месо и 
млечни продукти в своето хранене, кое-
то се надявам, че ще направиш, ще бъде 
чест за мен да ти бъда ментор“, допълва 
Памела.

Актрисата, която подкрепя PETA от го-
дини, написа на Трюдо: „Чувствеността 
включва да се занимаваш със света и да 
се грижиш за чувствата на другите. Нищо 
не е по-секси от състраданието. Неот-
давнашното ти решение да инвестираш 
още $100 млн. в канадските индустрии, 
базирани на растителна основа, отгова-
рят на това описание.“Митът за вампирите се основава на реал-

но заболяване на кръвта. По време на ис-
панската инквизиция 600 „вампира“ били 

изгорени на клада. Част от набедените за вампи-
ри жертви на инквизицията били невинни паци-
енти с наследственото кръвно заболяване пор-
фирия. Това обяснява страха им от кръста.

Острите пристъпи на заболяването се свързват 
със сериозна болка, физическа и умствена сла-
бост. Има теории, че английският крал Джордж 
Трети е страдал от порфирия, а не е бил луд, как-
то се твърди.

Порфирията пречи на организма да произвеж-
да достатъчно хемоглобин - протеина в червени-
те кръвни клетки, които отговарят за преноса на 
кислород в организма. Навремето често нарича-
ли порфирията „вампирска болест“.

Куче помогна за спасяването на живота на съ-
седи при възникването на пожар в дома им 
в градчето Маркъм в канадската провинция 

Онтарио.

Около два часа през нощта Джорджия от поро-
дата бигъл събудила своя стопанин и го задърпа-
ла към прозореца. Оказало се, че в дома на съ-
седите е възникнал пожар. Веднага била вдигната 
тревога. Пристигналите по спешност пожарника-
ри и полицаи успели да спасят от пламъците баща 
и дъщеря, приковани към инвалидни колички. Те 
не успели да се евакуират, докато майката и дру-
гата дъщеря тийнейджърка могли да се спасят.

Пострадалото семейство и един полицай са 
хоспитализирани, но травмите им не са сериозни. 
Причината за възникването на пожара все още се 
изяснява.

Заболяване на кръвта стои 
зад мита за вампирите

Куче спаси живота  
на съседи от пожар

Памела ще прави 
Джъстин Трюдо веган

Боно от U2 се подвизава 
под фалшиво име

Кайли Дженър вече не е най-
младата милиардерка в све-
та. 22-годишният модел 

гръмко изпадна от класацията на 
„Форбс“. Причината е, че в начало-
то на годината тя е завишила ци-
фрите на приходите си.

Причина най-малката в кла-
на Кардашян да се лиши от титла-
та „милиардерка“ е фактът, че тя 
похарчи десетки милиони малко 
преди старта на кризата за частен 
джет на стойност между 50 и 70 
млн. Неговата поддръжка на годи-
на възлиза на $5 млн. и той се нуж-
дае от специална писта за кацане.

Дженър си закупи и нов имот 
в Холмби Хилс на стойност $36,5 
млн. Къщата има 7 спални и се раз-
полага на 15 000 кв. м. Хубавица-
та си има и нов ваканционен дом 
близо до семейното имение в Хи-
дън Хилс, което опразни джоба й с 
още $12 млн.
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„Случвало ми се е и да съну-
вам песни. Ставам от сън и 
отивам да записвам на пиа-

ното това, което съм сънувал“, раз-
казва легендарният български му-
зикант Кирил Маричков.

На 75 г. той продължава да е ак-
тивен, да твори и да работи върху 
редица проекти. „Това мога да пра-
вя най-добре. Благодаря на Господ, 
че ми е дал тази възможност, че ми 
пази гласа. Все още съм във форма. 
Идеите за песни просто ей така ми 
идват в главата отнякъде. За това 
също на Него сигурно трябва да 
благодаря. Не знам как композират 
другите хора, но на мен често ми се 
случва песента да изскочи в главата 
ми“, разказа творецът.

Музикантът продължава да рабо-
ти в домашното си студио, да под-
държа свой канал в YouTube, дори 

да пише книга, но не автобиогра-
фична.

„Случвало ми се е и да съну

Кирил Маричков: Продължавам 
да сънувам музика

Радарни данни от лунни кратери разкриха, че 
лунната кора е по-богата на метали като же-
лязо и титан от земната. Това поражда съм-

нения относно най-разпространената теория за 
образуването на естествения ни спътник - след 
удар на планета колкото Марс в ранната Земя. 
Ако Луната се е образувала по този начин, тя би 
следвало да съдържа сходно количество желязо 
като Земята. Резултатите на специалисти от уни-
верситета на Южна Калифорния се основават на 
данни, изпратени от космическия апарат „Лунар 
рикънисънс орбитър“ на НАСА.

В някои части на Луната, особено в „по-тъмни-
те“ участъци, концентрациите на метали в скали-
те са по-високи, отколкото на Земята.

Луната не се е сблъскала  
с друга планета

държа свой канал в YouTube, дори фична.

Ариана Гранде  
отпразнува  
27 години
Кралицата на цветята, но във хорър вариант. До 

тази визия се приближи Ариана Гранде. Само 
преди няколко дни тя отпразнува своя рожден 

ден, вдигайки тематично парти.
В Instagram звездата сподели, че нейните прияте-

ли са й помогнали да заприлича на героинята на Фло-
рънс Пю от филма „Midsommar“.

Заради коронавируса в САЩ изпълнителката е ку-
понясвала у дома. На кадрите, разпространени от 
Гранде в социалните мрежи, се вижда, че тя носи 
на главата си диадема с флорални мотиви. Гримът й 
също е специален – подарък от Майкъл Антъни, кой-
то й е нарисувал венчелистчета на клепачите и й е по-
ставил обемни изкуствени мигли.

На празника са присъствали най-близките й, като 
всички са се снимали с цветни венци на главите.

Мъжете по-често се възприемат като нада-
рени с блестящ ум в сравнение с жените.

Екипът на проф. Андрей Чимпиан от 
университета в Ню Йорк направил изследване 
сред 3000 души от 78 страни с пет експеримен-
та. В един от тях трябвало да отговорят на въпро-
са кой пол те асоциират най-много с прояви на 
блестящ ум и високи нива на интелект. Между 70 
и 75% посочили представителите на силния пол.

Проф. Чимпиан отчита, че такива са общите на-
гласи на публиката, но това не означава, че жени-
те стоят на по-ниско ниво. С експериментите си 
екипът се опитвал да докаже защо в много секто-
ри на живота дамското присъствие е силно огра-
ничено.

Той твърди, че се получава затворен кръг и в 
крайна сметка жените биват дискриминирани за-
ради наложилите се стереотипи.

Изследване: 70% смятат, 
че мъжете са по-умни

Бърни Екълстоун стана 
баща на момче на 89 г.
Милиардерът най-накрая 

се сдоби с желания син. 
Босът на Формула 1 – Бър-

ни Екълстоун, стана баща на мом-
ченце на 89 г. Мъникът се каз-
ва Ейс и е от последния му брак 
с 44-годишната Фабиана Флоси. 
Двойката потвърди, че очаква 
дете през април.

„Имаме син, много съм горд“, 
бяха първите думи на Бърни в ме-
дийното пространство.

89-годишният британец има 
още 3 дъщери от предишни бра-
кове, като най-голямата от тях е 
65-годишната Дебора от първата 
му съпруга Иви Бамфорд. От бра-
ка си с модела Славица Радич той 
се сдоби с две момичета – Тама-
ра (35) и Петра (21). Бърни и хър-
ватката се разведоха през 2009-а, 
като през 2012-а той се венча за 
значителния по-младата Фабиана, 
която е маркетингов директор.



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

8 - 14 юли 2020 г.60

Разклащането на земната повърхност, поро-
дено от разместването на част от земната 
кора и внезапното освобождаване на голя-

мо количество енергия, предизвиква страх в по-
вечето хора. Въпреки това има интересни факти, 
свързани със земетресенията.

Държавата с най-много земетресения е Япония. 
Хиляди земетресения се случват там годишно, но 
голяма част от тях са слаби.

Най-мощното земетресение е станало на 22 
май 1960 г. в Чили - магнитудът е бил 9,5.

Най-смъртоносното земетресение в историята 
е от 23 януари 1556 година в Шанси, Китай. То е 
отнело живота на около 830 000 души.

Земетресението в Япония от 11 март 2011г. е 
предизвикало изместване на земната ос със 17°. 
Това е съкратило денонощието с 1.6 микросекун-
ди.

Банските костюми на Мерилин Монро, Скар-
лет Йохансон и безброй други знаменито-
сти вече имат нов дом в град в Югозападна 

Германия, обявен за „столицата на бикините“.
В Бад Рапенау, разположен между Франкфурт и 

Щутгарт, първият в света музей на бикините отво-
ри врати на световния ден на бикините 5 юли.

На 1500 кв. м посетителите ще могат да се за-
познаят с историята на банските костюми и про-
мяната на дизайна им от 1870 г. до наши дни.

Създателите на музея са събрали над 1000 екс-
поната. Идеята за създаването на първия по рода 
си музей в света е на Александър Русченски, 
предприемач от Регенсбург. Заедно с екипа си 
той изследва темата за бикините повече от пет го-
дини, а резултатът е смел и любопитен.

Земетресенията са 
ужасяващи, ето защо

Заработи първият в 
света музей на бикините

Джоли пак тръгна на шопинг

Джаз примата Камелия Тодоро-
ва стана баба и на момиченце. 
Дъщеря й Рахел-Лилия, извест-

на с артистичния си псевдоним Рей-
чъл Роу, и един от най-популярните 
български диджеи - Страхил Велчев-
Кинк, станаха родители. Бебето е 
първо детенце на Рейчъл и Страхил. 
Двамата се запознават в столичен 
клуб и любовта между тях пламва.

По-рано с внуче Камелия бе даре-
на от дъщерята близначка Мириам-
Ребека. Първият внук на звездата бе 
момче. Тогава Тодорова не скри ра-
достта си, признавайки, че най-на-
края ще я наричат „бабхен“.

Двете близначки са плод на любо-
вта на звездата с продуцента Майкъл 
Кунстман, който след развода си с пе-
вицата се жени за бившата си секре-
тарка и настоящ музикален проду-
цент Саня Армутлиева.

Камелия Тодорова  
стана баба за втори път

Анджелина се завърна към 
нормален начин на живот 
след няколкомесечна каран-

тина. Звездата бе забелязана да 
носи маска и ръкавици по време 
на шопинг с дъщеря й Вивиан. Това 
става само седмица след като Брад 
Пит бе забелязан да излиза от дома 
й със своя мотоциклет.

Преди карантината Джоли често 
бе улавяна от папараци да пазарува 
с децата си, но от доста време тя се 
бе „обезопасила“ в дома си в Кали-
форния.

Магазините в района вече са от-
ворени, важното е клиентите да 
спазват протокола за лична защита. 
Така 45-годишната звезда бе забеля-
зана в магазин за домашни любим-
ци близо до дома си в компанията 
на 11-годишната Вивиан. Двете но-
сят маски за лице и сложили сини 
медицински ръкавици, преди да 
влязат в магазина.

Парис Хилтън 
блести  
в диаманти
Богатата наследница Парис Хилтън изне-

нада всички с маска, украсена с диаманти, 
която е по-скоро моден аксесоар, отколко-

то защита срещу коронавируса.
Парис бе забелязана на вечеря с приятеля си 

Картър Реум и приятели и тъй като поради пан-
демията и увеличаването на броя на заразените 
с Covid-19 в света носенето на маска е задължи-
телно, тя се погрижи маската й да бъде „скъпо-
ценна“ и забелязана от всички.

Богатата наследница се появи в бяла дантеле-
на рокля, обувки на висок ток, а елегантният стил 
допълваше диамантената маска, която смая мно-
го хора.

Въпреки че е задължително да се носят пред-
пазни средства по целия свят, Парис се появи на 
публично място преди няколко дни без маска.
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Индиец заяви, че е платил около 4000 дола-
ра за поръчкова златна маска за лице, за да 
се предпазва от бушуващия в страната ко-

ронавирус.
Покритието от благородни метали тежи 60 г 

(две унции) и e отнело на занаятчиите осем дни 
да го изработят, каза бизнесменът Шанкар Курха-
де от западния град Пуне.

„Това е тънка маска и има малки пори, което ми 
помага да дишам“, каза Шанкар.

„Не съм сигурен дали ще бъде ефективна да ме 
предпази от коронавирусна инфекция, но вземам 
и други предпазни мерки“, добави той.

49-годишният индиец заяви, че когато излиза 
навън, обича да носи златни бижута, тежащи един 
килограм, включително гривна, колие и пръстени 
за всеки пръст на дясната си ръка.

Индиец се пази със златна 
маска от COVID-19

Актьорът и съпругата му бяха първата звезд-
на двойка, която потвърди, че е заразена 
с COVID-19. Двамата бяха в Австралия за 

снимките на биографичен филм за Елвис Пресли. 
Семейство Ханкс се подложиха на всички задъл-
жителни карантинни мерки и получиха най-до-
брата медицинска грижа, за да преборят вируса.

В момента двойката се намира в родния им Лос 
Анджелис, където продължава да спазва прави-
лата и да носи предпазни маски, когато излиза 
навън. Том Ханкс обаче се притеснява от всички, 
които отказват да следват мерките и така застра-
шават живота на околните.

„Засрамете се. Не бъдете p...y. Има три неща, 
които ще ни помогнат да стигнем до утре: носене-
то на маска, социалната дистанция и миенето на 
ръцете“, каза актьорът.

Връзката между Никол Шерцин-
гер и Том Евънс явно става все 
по-сериозна. След като зажи-

вяха заедно по време на социална-
та изолация в САЩ, музикантът я за-
позна със своите родители. Преди 
това Шерцингер също запозна ро-
дителите си със своя приятел. По 
Коледа всички се видяха на семей-
на вечеря в Ел Ей.

Сега Том заведе Никол на роман-
тична почивка за рождения й ден – 
певицата на 29 юни стана на 42. Из-
пълнителката не пропусна да качи 
снимки, за да покаже на феновете 
си колко добре си изкарва на своя 
празник.

На кадрите Шерцингер и Евънс 
са на плажа, по бански, а по-късно 
обядват край лозята.

Певицата сподели, че е изклю-
чително благодарна на съдбата за 
това, което й се случва.

Фенове на „Хари Потър“: 
Бойкот на Дж. Роулинг
Преди месец Джоан Роулинг 

бе в центъра на скандала за-
ради публикациите си в со-

циалните мрежи, в които открове-
но коментира представителите на 
транссексуалната общност. Мно-
го от звездите на екранизацията на 
„Хари Потър“, включително Даниел 
Радклиф, Ема Уотсън и Рупърт Гринт, 
публично не се съгласиха с мнение-
то на писателката и се извиниха на 
всеки, който се е почувствал обиден 
от думите й. Покрай нейните изя-
вления обаче много от верните фе-
нове на поредицата се отрекоха от 
писателката.

„И въпреки че ни е трудно да се 
противопоставим на човек, от чия-
то работа отдавна се възхищаваме, 
би било грешно да не използваме 

нашите платформи за противодей-
ствие на злото, което тя причини. 
Нашата позиция е твърда: транс-

сексуалните жени са жени. Транс-
сексуалните мъже са мъже“, се каз-
ва в тяхно изявление.

Ейми продължава да търси нови 
начини за изява. След като 
през май тя засне няколко епи-

зода на „Ейми се учи да готви“, ней-
ните неволи в кухнята продължават, 
но заедно със съпруга й.

Актрисата сподели кадър, на кой-
то тя и Крис Фишър готвят, докато 
единият държи в кенгуру сина им.

Комедиантката разкри, че ще 
дари хонорара си за каузата на 
„Know Your Rights Camp“ – насърча-
ване образованието и интегрира-
нето в обществото на цветнокожи.

Нейната половинка е автор на 
готварска книга и е доста по-на-
пред в занаята от нея.

Освен рецепти и тяхното изпъл-
нение, типично в нейния стил, Шу-
мър пуска много шеги в предаване-
то. Тя дава на публиката и съвети за 
това какви питиета вървят с различ-
ните гозби, защото като млада е ра-
ботила като барманка.

Никол Шерцингер на 
романтична почивка

Парис Хилтън 
блести  
в диаманти

Том Ханкс: Не бъдете  
p…y, носете маски

Ейми Шумър се учи да готви
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7 000 километра! Толкова е 
дълга бреговата линия на Ев-
ропа. Освен свежест, място за 
ваканция и много забавления 
тя предоставя достъп до неве-

роятни плажове и гледки. А хубавото е, 
че след разхлабването на мерките пове-
чето плажове вече са отворени и очак-
ват да приемат отново гости.

Ето най-хубавите сред тях:

Плаж Ес Тренк, Майорка
Плажовете и заливите на Майорка са 

предпочитано място за лятната ваканция 
на много европейци. Правещият лека 
дъга Ес Тренк е само на 45 минути с кола 
от оживената столица Палма. Последни-
ят див плаж в Майорка привлича с крис-
тално чистата морска вода. А дюните по 
него са част от защитена зона.

Плаж Бароса, Испания
В Испания има 566 плажа, разположе-

ни на 8000 километра крайбрежна ивица 
на Атлантическия океан и Средиземно 
море. Един от най-популярните сред тях 
е плажът Бароса в Коста де ла Луз в об-
ластта Андалусия. Бароса беше отличен 
със „Син флаг“ на ЕС за чистота и еколо-
гично съответствие.

Камоли, Италия
За една част на европейците най-крат-

кият път до Италия и Средиземномори-
ето е този през Австрия или Швейцария 
до Лигурийския бряг. Най-известните 
места там са Портофино, Чинкуе Тере и 
Сан Ремо. Брегът, известен още като Ита-
лианската Ривиера, е изпъстрен с малки, 
живописни градчета и плажове. Особено 
очарователен е Камоли. Повече „Долче 
Вита“ – здраве му кажи!

Л'Ескала, Франция
Италианската Ривиера преминава 

във френската, по-известна като Лазур-
ния бряг. В допълнение към изисканите 
и много скъпи градски плажове на Кан 
и Ница, крайбрежието предлага и дру-
ги възхитителни места. До много от тях 
може да се стигне пеша или с лодка. Пла-
жът Л'Ескала близо до Сен Тропе е едно 
от тези приказни места. Той е безплатен 
и до него се стига с кола.

Трефле, Франция
Който не се страхува от вятъра и дъжда 

и предпочита уединението, би се чувст-
вал много добре в Северна Франция. 
Най-популярни в Бретан са Кот д'Амор 
и Финистер с техните дюни. При Трефле 
плажната ивица е дълга пет километра.

Елафониси, Гърция
Искате да отиде на остров? В Гърция 

имате доста богат избор: островите там 
са над 3000. Най-големият е Крит, който 
посреща над четири милиона любители 
на слънцето годишно. Многото заливи, в 
които морето блести във всички цветове, 
са предпочитана дестинация на почива-
щите. Заливът Елафониси със своя фин 
пясъчен плаж е един от най-красивите.

Варнемюнде, Германия
Много германски туристи ще послед-

ват препоръката да си останат вкъщи, 

т.е. да летуват в Германия. Плажовете на 
Балтийско море в провинция Мекленб-
ург-Предна Померания са сред водещи-
те дестинации за морски туризъм. А дъл-
гият 15 километра плаж във Варнемюнде 
е гарант за приятна почивка.

Санкт Петер-Ординг, 
Германия

Никой друг плаж на Северно море не 
може да се мери със Санкт Петер-Ор-
динг: плажната ивица там е дълга 12 ки-
лометра, а на ширина достига до 2 кило-
метра. Санкт Петер-Ординг е подходящ 
както за дейните туристи, които искат да 
се отдадат на плуване или уиндсърфинг, 
така и за по-мързеливите, които ще пред-
почетат да прекарат деня върху ратанов 
стол със сенник.

Мариня, Португалия
Крайбрежието на Алгарве има много 

лица: то е подходящо за семейства, също 

така е доказан парти център и привлича 
много сърфисти. В същото време е спа-
сен от презастрояване. От вятъра пък го 
пази 30-метрова скална маса. Мариня е 
един от най-красивите плажове в Порту-
галия, който предлага удивителна пано-
рамна гледка.

Дуранкулак, България
Южният плаж на Дуранкулак е един от 

многото плажове, които може да бъде по-
сетен от туристите по българското Черно-
морие. Но със сигурност е сред най-пре-
красните места - просторно, ветровито 
с кристално чиста морска вода. Плажът, 
отдалечен от шума на големите градове, 
e прекрасно място за почивка. Близо до 
него има къмпинг, който предлага наста-
няване, паркинг и храна на своите посе-
тители. Тънка пясъчна ивица разделя Ду-
ранкулашкото езеро от морето.

Подраче, Хърватия
Хърватия е привлекателна за много ту-

ристи. До Адриатическо море може да 
се стигне и с кола. В Далмация, на юг от 
Сплит, се намира Брела - най-добрият ва-
канционен курорт на Макарската риви-
ера. Плажовете в района на Брела, на-
пример Подраче, предлагат всичко, от 
което се нуждаете за една незабравима 
почивка.

Орзехово, Полша
Балтийското крайбрежие на Полша се 

простира на 800 километра. С ниските 
цени за храна и почивка то е привлека-
телно за много туристи. Сред популярни-
те дестинации са Швиноуйшче и Колоб-
жег. По-малките курортни центрове, като 
Орзехово, са подходящи за летовниците, 
които търсят спокойствие.

Плажовете на Европа – 
красота и свобода
XВижте някои от най-хубавите места 

по бреговете на Стария континент

Камоли, ИталияПлаж Ес Тренк, Майорка

Л'Ескала, Франция

Дуранкулак, БългарияЕлафониси, Гърция
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