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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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Бойко Борисов изглежда ще остане в 
историята като министър-председателя, 
управлявал най-дълго след 89-а, но ни-
кога не изкарал пълен мандат. В крайна 
сметка той винаги пада под натиска на 
улицата, но се връща като победител на 
избори. Винаги ми е било чудно как е въз-
можно избирателите да повтарят една и 
съща грешка по няколко пъти. Вероятно 
защото винаги тези на власт се опитват да 
ни убедят, че няма по-добра алтернатива. 
Кой ще управлява след мен - Радев, Мано-
лова, Нинова, риторично пита Борисов. В 
очите на повечето хора тези политици са 
компрометирани и наистина не предста-
вляват алтернатива на модела „Борисов“ 
- срастване на всички власти в държавата 
- изпълнителна, законодателна, съдебна, 
медийна - в едно, управлявано задкулис-
но от остатъците на Държавна сигурност. 
Защото няма как това да е алтернатива - 
нито лидерът на партията, издигнала Де-
лян Пеевски за шеф на ДАНС, нито тех-
ният президент, нито Манолова, която 
обяви, че лично го е предложила (макар 
и саркастично, а сега това пречи на опи-
тите й да изпере миналото си). Но проте-
стът срещу Борисов, Пеевски и Гешев не е 
в подкрепа на тези хора, които се опитват 
да яхнат народното недоволство.

Довиждане, ще ви идваме на свиждане 
е един от по-оригиналните плакати, кои-
то се видяха пред сградите в т.нар. триъ-
гълник на властта. Но едва ли това няко-
га ще се случи. Прокуратурата е завзета 
от същата тази безсрамна машина и слу-
жи само за бухалка по неудобни поли-
тици, бизнесмени и вече журналисти. В 
един ден те пускат подслушани записи на 
Васил Божков, в които обсъжда как под-
крепя протеста и как давал пари на разни 
хора, и повдигат обвинения за държавна 
измяна - все едно да искаш смяна на пра-
вителството, законите или пък правомо-
щията на някого е престъпление в едно 
демократично общество. Но пък някол-
ко дни по-рано не започна разследва-
не пак по думите на Божков, че е платил 
десетки милиони левове на премиера и 
финансовия му министър Владимир Го-

ранов (когото на жълтите павета спрягат 
за наследник на Борисов). Така работи Ге-
шефтатурата - избирателно и по симпа-
тии.

Агентите на Гешев нахлуха в президен-
ството, за да търсят доказателства сре-
щу президентски съветник в ясен опит да 
дискредитират Радев, който прави плахи 
опити да се опълчи на модела, нищо че е 
руски, а това е толкова близко до сърце-
то му. И повдигнаха обвинение на съвет-
ника - дал на бизнесмен решение на съда, 
което не било излязло и дори не било по-
дписано. А всъщност по-големият въпрос 
е - как е възможно това - неизлязло ре-
шение на съда да изтече, преди да стане 
достояние на цялото общество. Но Гешев 
едва ли ще тръгне да търси проблема в 
съдебната власт, понеже и тя е завладяна 
от същия този кръг, издигнал го до най-
висшия пост в прокуратурата. И целта му 
не е нито ред, нито правосъдие, а само 
силово разчистване на пътя за бизнес и 
политическите интереси на хунтата, коя-
то го е поставила на този пост.

Но този път изглежда, че надцениха 
търпението на народа. Хората са отвра-
тени от тази мазна, гнусна и престъпна 
амалгама, просмукала се във всеки ъгъл 
на държавата и обществото. С акцията на 
Христо Иванов край Догановите летни са-
раи се видя кого пазят държавните инсти-
туции с парите на данъкоплатците и тази 
безочлива наглост преля чашата. Сега е 
ред на Иванов и други непарламентарно 
представени партии да покажат своите 
идеи и да успеят да убедят избирателите, 
че си струва да се пробва нещо различно 
от тези, които повече от десетилетие гле-
даме да играят власт и опозиция. Защото 
алтернатива има - и на Борисов, и на Ни-
нова, и на производните им. Но най-вече 
на Доган, Пеевски, Гешев и този модел, 
завладял държавата.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо се опитват да ни убедят, 
че няма алтернатива?
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Х
иляди българи излязоха по 
улиците на София и някои 
от големите градове на Бъл-
гария с искане за оставка на 
правителството. „Гешев е по-

зор, оставка и затвор“, „Корона, чао, Бой-
ко, чао“, „Оставка“, „Искам да живея в 
България“ и още десетки и стотици ло-
зунги издигнаха демонстрантите пред 
вратите на властта.

В шест поредни вечери те протести-
раха срещу олигархичния модел на уп-
равление и искаха оставките на прави-
телството на Бойко Борисов, както и на 
главния прокурор Иван Гешев. Протести 
имаше и в Пловдив, Русе, Варна, Бургас 
и другаде, недоволните се увеличават, а 
заявките са, че

протестите ще 
продължават

В София хора се събраха и пред сгра-
дата на МВР, където искаха оставката 
на вътрешния министър Младен Мари-
нов заради полицейското насилие от 
протеста в петък, 10 юли, както и зара-
ди поведението на полицията по вре-
ме на съботната акция в парк „Росенец“ 
до лятната резиденция на Ахмед Доган. 
(Четете на стр. 6 и 7).

Протестиращи имаше и пред сграда-
та на БНТ. Тяхното искане е за оставка-

та на генералния директор на телевизи-
ята Емил Кошлуков. Те демонстрираха 
и срещу отразяването на протестите от 
страна на обществената телевизия.

По традиция протестиращите блоки-
рат за кратко кръстовището на Орлов 
мост и се завършват вечерта оттам, от-
където са тръгнали - в така наречения 
триъгълник на властта между Минис-
терски съвет и президентството.

В понеделник организатори на проте-
ста се заканиха, че ако правителството 
не подаде

оставка до сряда
депутатите няма да бъдат пускани да 
влязат в парламента. „Ако все пак отня-
къде прескочат, няма да им дадем да из-
лязат“, заяви проф. Велислав Минеков, 
част от „Отровното трио“, което включ-
ва още Арман Бабикян и Николай Хад-
жигенов.

Протестите започнаха в четвъртък, 
9 юли, и бяха породени от две събития 
от миналата седмица: включването на 
живо във Фейсбук на Христо Иванов и 
Иво Мирчев от „Да, България“, което по-
каза, че НСО не допуска хора до държа-
вен плаж, разположен близо до лятната 
резиденция на Ахмед Доган, и претър-
сването в президентството, извършено 
от полиция и прокуратура.

„Корона, чао, Бойко, чао“ 
и хиляди по улиците
XАнтиправителствени протести заляха София и големите градове

Сн. БТА

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Десетки се събраха на протестна 
акция пред хотел „Берлин“ в сто-
личния квартал Бояна в сряда 
сутрин. Събитието под наслов 
„Масово пиене на кафе с Делян 

Пеевски“ беше организирано от младеж-
ката организация на „Да, България“ пред 
хотела, който се свързва с депутата от ДПС 
Делян Пеевски.

Той обаче не се появи, а хотелът по-
срещна желаещите да пият кафе с плътно 
затворени врати, бариера и дори катинар. 
Пред хотела нямаше полиция, нито напре-
жение. Някои от хората, дошли да пият 
кафе, останаха разочаровани от липсата 
на Пеевски. „Ако беше отворен към граж-
даните, щеше да ни посрещне и да гово-
рим за всичко, което ни притеснява“, каза 
общинският съветник от „Демократична 
България“ Методи Лалов.

Друг пък обясни, че иска да види дали 
депутатът наистина се е отказал от охра-
ната си от НСО, както се зарече да напра-
ви, защото по негова информация все още 
няма внесено искане за това.

„Търсим Делян Пеевски в качеството му 
на народен представител. Не смятам, че 
това е нещо необичайно. Просто искаме 
отговори от един народен представител“, 
коментира Александра Старкова, една от 
организаторките на събитието.

„Искаме да го попитаме каква е причи-
ната той да не посещава парламента,

как се справя с работата 
от Дубай

Сега в кризата с коронавируса мно-
го хора започнаха да работят т.нар. home 
o�ce. Искаме да го попитаме как се спра-
вя той с „Дубай офис“. Имаме и много дру-
ги въпроси към него, но нека да видим как 
ще тръгне разговорът“, обясни Старкова.

„Действията на „Да, България“ целят да 
осветлят порочните практики в управле-
нието на страната, да покажат как зако-
ните за определени хора не важат“, каза-
ха организаторите, които отново поискаха 
оставката на правителството.

Недоволството на протестите, насочени 

към правителството, е и по адрес на два-
мата политици от ДПС – Ахмед Доган и Де-
лян Пеевски, които протестиращите виж-
дат като оказващи задкулисно влияние на 
правителството и прокуратурата.

Организаторите описват хотел „Берлин“ 
като „щаб-квартирата“ на Пеевски. През 

2014 г. бившият вътрешен министър и 
бивш член на ГЕРБ Цветан Цветанов каза, 
че е бил многократно канен „на кафе“ от 
Пеевски именно в този хотел. На срещи-
те са били и тогавашният главен проку-
рор Сотир Цацаров и заместникът му Бо-
рислав Сарафов.

Десетки на кафе при 
Пеевски, но той се скри
XПротестната акция беше пред хотел „Берлин“, 

смятан за щаб-квартира на депутата от ДПС

Сн.: „Свободна Европа“

https://www.facebook.com/nasko17
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С
блъсъци, напрежение и ар-
ести белязаха един от про-
тестите срещу властта, който 
се проведе в парк „Росенец“ 
край Бургас. В местността 

се намира резиденцията на почетния 
председател на ДПС, известна още като 
морските сараи на Доган.

В събота там се проведоха два проте-

ста. Единият - от протестиращи и поли-
тици от „Демократична България“, който 
бе свикан под мотото „масово ходене на 
плаж при Доган“.

То беше провокирано от сблъсъка 
между съпредседателя на „Демократич-
на България“ Христо Иванов и служите-
ли на НСО в началото на миналата сед-
мица. Тогава Иванов се опита с лодка 

да акостира на плажа, разположен до 
т.нар. „летни сараи“, свързани с почет-
ния председател на ДПС Ахмед Доган.

Плажът край „Росенец“ официално е 
публична държавна собственост, въпре-
ки това охранителите не допуснаха до 
брега Иванов и другите активисти, кои-
то пристигнаха с него. Последва скан-
дал, който доведе до

оставката на началника 
на НСО

генерал Красимир Станчев.
Другото шествие - предимно млади 

мъже, симпатизанти на ДПС, бяха дошли 
да покажат признателността си към До-
ган, като запазят сигурността на рези-
денцията му. Напрежението ескалира, 
когато полицията препречи пътя на про-
тестиращите, сред които и хора от „Де-
мократична България“, а в същото вре-
ме подкрепящите ДПС бяха допускани 
безпрепятствено към бреговата ивица.

Съпредседателят на „Демократич-
на България“ Христо Иванов и хората с 
него показаха разрешение за протеста 
си, но въпреки това не бяха пуснати до 
плажа.

Последва опит на протестиращите да 
пробият полицейския кордон, който ох-
ранява плажа. Това доведе до сблъсъци 
между протестиращите и полицията, а 
един от активистите на „Демократична 
България“, Иво Мирчев, бе арестуван. В 
същото време „плажуващи“ с няколко 
плавателни съда се опитаха да достиг-
нат до плажа по вода, но също не бяха 
допуснати. Напрежението се покачи 
още повече с идването на кмета на Бур-
гас и на директора на местната полиция.

„Считам, че е грешка органите на МВР 
да не допускат, считам, че е грешка“, каза 
кметът Димитър Николов.

„Тези хора са дошли да стигнат до бъл-
гарския бряг. Няма начин ние да се отка-
жем от това нещо, ще ни осигурят дос-
тъп.

Спазили сме закона!
заяви и Христо Иванов,

„Имаме две протестиращи групи, за-
явени в един и същ ден. Към момента 
дейността на полицията е да се запази 
животът и на едните, и на другите“, каза 
Радослав Сотиров, директор на ОДП – 
Бургас.

Само на няколкостотин метра от сблъ-
съците, зад втори полицейски кордон, 
бяха симпатизантите на ДПС.

Кметът на Бургас предложи на протес-
тиращите да минат заедно с него през 
алтернативен маршрут, за да стигнат до 
плажа. И в крайна сметка между двата 
лагера не се стигна до напрежение, сре-
щата им протече мирно.

По-късно през деня началникът на об-
ластната дирекция на полицията пода-
де оставка. Но министърът не я прие. А 
протестиращите дадоха срок на кмета 
до края на лятото да осигури път до пла-
жа. В противен случай - ще се върнат пак 
на него.

Сблъсъци и арести 
край плажа на Доган
XВ „Битката за Росенец“ - протестиращи от 

„Демократична България“ и симпатизанти на ДПС

Почетният председател на ДПС Ахмед 
Доган лично благодари на привържени-
ците си, които се събраха в местността 
до „летните сараи“ да го защитят от про-
теста на „Демократична България“. Той 
покани активистите в резиденцията и го-
вори пред тях – нещо, което не е правил 
отдавна и никога от това място. „Изклю-
чително много се гордея с вас – много! За 
сетен път установявам, че много ви оби-
чам. Дълбок поклон пред вас – благода-
ря ви“, казва Доган във видео, качено на 
Facebook страницата на ДПС.

В клипа се виждат Доган, председа-
телят на партията Мустафа Карадайъ и 
привържениците на Движението, които 

се намират във вътрешността на строго 
охранявания луксозен имот. След думите 
на Доган следват ръкопляскания и скан-
дирания.

По време на срещата реч държа и Ка-
радайъ, който заяви, че до събитията от 
последните дни се е стигнало заради 

войната между институциите.
„Днес тук те целяха точно това. Днес 

целта им беше, както тук през гората ми-
наха и говореха – те не говореха за тези 
камънаци, които нямат и 200 кв. метра. 
Днес всички видяха за какво иде реч. 
Целта им беше агресия в частна собстве-
ност, в частен имот. Това го казаха и коле-
гите, които бяха на оградата и ги чуха – те 
искали сараите. Всички заедно успяхме 
да предотвратим този сценарий на аг-
ресия... Тази агресия беше символна, тя 
беше против ДПС, защото Ахмед Доган 
е символът на ДПС, лидерът на ДПС. По 
този начин тази агресия беше към всеки 
един от нас ДПС-арите“, каза Карадайъ.

Сокола към своите: Поклон и благодаря

https://cabinetleader.com/
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Б
рутално полицейско насилие 
беляза антиправителствените 
протести в София. Млади хора 
бяха пребити до безсъзнание 
от униформени пред Минис-

терски съвет, а свидетелски разкази раз-
криха шокиращи подробности.

„Ей, викнете линейка бе, 
тоя човек не мърда“

се чува да крещи млада жена на люби-
телско видео, което се появи часове след 
първата нощ на протести. Кадрите са за-
печатали как униформени влачат младеж. 
По-късно стана ясно, че той е 21-годиш-
ният студент от Хага Евгени Марчев.

Друг свидетел на случилото се, Антон 
Николов, написа преди дни във Facebook, 
че младежът е повтарял „Не мога да ди-
шам“ заради адските болки в гърдите си 
пред полицаите, които го пребили и арес-
тували, но извикали линейка часове по-
късно. Позната фраза, която отключи тол-
кова гняв в Америка и САЩ преди дни.

Бащата на момчето, Евгени, обясни ден 
след инцидента, че няма кадри от самия 
побой, защото всичко ставало зад коло-
ните. „Нашият син каза: „Аз вече загубих 
чувство, че ще оцелея“. Той е лежал отдо-
лу, те са го били, те са го мачкали“, разка-
за родителят и добавя, че полицай хванал 
едно момче и го хвърлил върху сина му.

Въпреки мнението на медиците, че 
трябва да остане на лечение, Евгени на-
пусна неврохирургията на „Пирогов“ в не-
деля. Причината - бил тормозен от поли-
цаите, които пазели стаята му.

Момчето няма повдигнато обвинение. 
„Охранявайки другото момче, когато на-
шият син е влязъл в стаята, един от по-
лицаите му е направил забележка защо е 
станал, защо е излизал навън, да си стои 
на място, защото някакъв цивилен поли-
цай го издирвал. Това много го разстрои, 
защото той само при думата, че цивилен 
полицай го търси отново, страшно много 
се разстрои и каза:

„Мамо, дали няма да ме 
приберат пак някъде“

и започна да плаче. Изпадна в нервна 
криза. Аз се опитах да го успокоя“, поясни 
Красимира Димитрова, майка на Евгени.

Друга майка, на 29-годишния Дими-
тър Педев, който лежи в „Пирогов“, след 
като беше жестоко пребит от полицаи на 
протеста в петък, разказа, че органите на 
реда са се гаврили със задържаните мла-
дежи зад колоните на Министерски съвет. 
„Те са стъпвали върху тези деца, прави-
ли са си селфи с тях. Имало едно момиче 
с потниче, чиято презрамка, разбира се, 
била разместена. Разголила се е гърдата 
й и те са я снимали и галили по главата. 
И това са хора на реда... Аз съм в тотален 
шок!“, коментира Юлия Педева пред bTV.

По нейни думи Димитър вече е с пов-
дигнато обвинение. „Състоянието му е из-
ключително непоносимо за една майка. 
Той е след много тежко комоцио, огромен 

хематом на лявото си око, с ужасно мно-
го наранявания по цялото тяло, окован е 
в белезници и го пазят полицаи“, отбеляза 
майката. Той от своя страна няма никакви 
спомени за инцидента и дори не помни да 
е ходил на протест.

Тя е категорична, че нейният син до 
момента не е имал никакви провинения 
пред закона. „Той един млад, интелиген-
тен човек, работещ в медия. Ще си тър-
ся правата, защото каквото и да се случ-
ва, това е погазване на човешките права“, 
каза Юлия Педева и изрази надежда, че 
проверката на полицията по случая ще 
достигне до обективно и правилно реше-
ние. Педев е работил и като режисьор в 
БНТ. В момента работи в Нова тв.

Шефът на СДВР Георги Хаджийски из-
ложи гледната точка на полицията, спо-
ред която все още не трябва да се пра-
вят прибързани заключения за вина на 
униформените. Той съобщи, че е разпо-
редена вътрешна проверка в едномесе-

чен срок и че „има много голям обем от 
информация, който трябва да бъде ана-
лизиран“.

„Не мога да кажа дали е 
бил бит или не е бит“

заключи Хаджийски. Ако бъде установена 
вина, ще се потърси дисциплинарна отго-
ворност.

В същото време побърза да отрече раз-
каза на Юлия Педева, тъй като „не е съ-
поставим към публикувания клип зад 
колоните на Министерски съвет". Причи-
ната е, че 29-годишният Димитър Педев 
е бил задържан на Орлов мост, след като 
няколко пъти отказал да изпълни нареж-
дане на служителите на реда да преуста-
нови действията си. Прокуратурата му е 
повдигнала обвинение за непристойно 
поведение с изключителна дързост.

От МВР казаха още, че полицията е де-
политизирана и я вълнува да опази об-
ществения ред и демокрацията. „Полици-
ята също има майки, деца и семейства“, 
каза друг униформен служител.

Антон Николов - Като един от лежа-
щите зад колоните на ЦУМ мога да по-
твърдя всичко, което родителите на 
Евгени разказват, както и разказите на 
очевидци и видеоклипове. Има още 
неща, които се случиха, но не стават 
ясни от кадрите на очевидци. Това са 
имената и щетите/подигравките, под-
несени им от органите на „реда“ (изви-
нявам се, ако объркам нечие име/фа-
милия).

Тони Костадинов - пукната скула и 
разрязана подмишница до такава сте-
пен, че имаше нужда от многобройни 
шефове - най-вероятно влачен през 
счупени стъкла. Беше поставен извън 
редицата на задържани и беше нака-
ран да се намести сам, лазейки по лице 
с белезници на ръце зад гърба.

Евгени Марчев - беше в безсъзна-
ние, когато ме задържаха и сложиха до 
него. Впоследствие когато се събуди, се 
оплакваше от ужасни болки в гърдите 
и цяла нощ не можеше да диша или да 

лежи. Беше откаран в „Пирогов“ 10-11 
часа след нанесения му побой.

Жоро Георгиев - бит по цялото тяло 
и напръскан със лютив спрей в лицето, 
СЛЕД като беше неутрализиран (сложе-
ни белезници и лежейки по очи).

Цветелина Цветкова - дърпана по 
адски груб начин, хвърлена на пода с 
белезници и ръце зад гърба, посре-
щайки цимента по глава, което довеж-
да до цицина и рана на челото й + раз-
бит нос. Нанесени са й няколко удара 
в тила, вследствие на което имаше хе-
матом зад лявото ухо. Беше снимана с 
личния телефон на един от служите-
лите на „реда“, тъй като беше облечена 
спортно (спортно бюстие и клин). Кой 
не обича гърди?

Кристиан - беше в такова състояние, 
че едвам ходеше. Беше хвърлен като 
чувал върху мен при ареста му.

Нито един от нас не се е съпротивля-
вал при арест и не е посягал на унифор-
мен!

Свидетелство от Facebook:

„Не мога да дишам“ 
в центъра на София
XКадри и свидетелски разкази разкриват 

брутално полицейско насилие на протестите

Евгени Марчев

Побоят на Евгени Марчев Побоят на Евгени Марчев

Побоят на Димитър Педев

Майката на Димитър Педев
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С
пециализираната прокура-
тура публикува за втори път 
тази годинa стенограми и 
аудиозаписи от използвани 
специални разузнавателни 

средства (СРС). През януари подслуша-
ни се оказаха президентът Румен Радев 
и командирът на Военновъздушните 
сили (ВВС) генерал-майор Цанко Стой-
ков. Сега става въпрос за Васил Божков, 
журналиста Огнян Стефанов и мъж, за 
когото според ДАНС „има вероятност“ 
да е депутатът от БСП Александър Пау-
нов.

СРС-тата с техни разговори бяха раз-
пространени, след като в понеделник 
вечер посолството на САЩ в София за-
щити правото на гражданите да протес-
тират с искания за върховенство на за-
кона и надпартийна съдебна система. 
Позицията на дипломатическата мисия 

беше разтълкувана във вторник сутрин 
от главния прокурор Иван Гешев като 
подкрепа за действията на държавното 

обвинение, използвайки я като повод да 
анонсира и нови разкрития на подчине-
ните му.

Два часа по-късно говорителят му 
Сийка Милева направи изявление пред 
медиите, в което обяви, че от едно от 
разследванията срещу Васил Божков са 
отделени материали, по които е образу-
вано ново досъдебно производство.

„Българската общественост има пра-
вото да знае как обвиняемият Васил 
Божков и подсъдимият Цветан Васи-
лев си партнират с „честни“ политици и 
„свободни“ журналисти. Вярвам, че след 
като разберете истината, всеки българ-
ски гражданин ще направи своя инфор-
миран избор и ще избере на коя страна 
да застане – на страната на извършите-
лите на престъпления или на страната 
на закона“, каза тя.

Изявлението на Милева беше послед-
вано от официално съобщение на спе-
цпрокуратурата с четири прикачени в 
него файлове от телефонни разговори 
на Божков от 10 юни, 9 юли, 10 юли и 12 
юли.

Първият разговор на 
Божков с Огнян Стефанов

В записа от 10 юни се чува как мъж, 
чийто глас действително наподобява 
този на Божков, обсъжда с лице, посо-
чено от разследващите като Огнян Сте-
фанов, бъдещия си политически проект. 
Както е известно, Васил Божков обяви от 
Дубай, където се укрива от българските 
власти, предстоящото създаване на не-
гова партия „Българско лято“.

„Имах, имах от някои политици пред-
ложение да направя партия и да ги под-
крепя. А пък да такова, да ме вкарат 
в парламента. А моите, моите опорни 
точки утре аз ще ги дам, за политиче-
ско движение...“, казва Божков, на което 
Стефанов отговаря, че и „Конституцията 
плаче за промяна“.

„Абе, няма да събереме 180 депута-
та, но аз мисля, че [Иван] Гешев не ни е 
проблем, ако спечелим властта, ‘щото 
може да му орежем правомощията, без 

да променяме конституцията“, репли-
кира го Божков, добавяйки, че неговата 
тактика е първо да „бутне“ финансовия 
министър Владислав Горанов и премие-
ра Бойко Борисов. „Удрям само по Влади 
и по Бойко. Другите не ме интересуват, 
колкото и да се опитват да ми раздвоят 
вниманието.“

„Цецо ми е приятел, но 
Цецо е чиновник“

След това двамата обсъждат накрат-
ко ситуацията около мажоритарния 
собственик на фалиралата КТБ Цветан 
Василев, който е задочно подсъдим за 
източването на банката и се укрива в 
Белград. „Цецо ми е приятел, но Цецо 
е чиновник“, казва Божков, след което 
добавя, че за разлика от банкера, той е 
„боец“.

Във втория разговор се чува глас на 
неустановен от разследващите мъж, 
който пита Божков дали може да раз-
чита на финансова подкрепа от негова 
страна във връзка с дело, 13 свидетели 
в Ню Йорк и наемането на къща „в едно 
малко градче“. От записа обаче не става 
ясно за какво точно става въпрос.

В записа от 10 юли Божков разговаря 
с трети човек, за когото ДАНС твърди, че 
„има вероятност да е Александър Пау-
нов“. Двамата обсъждат зададен въпрос 
до „Влади“, визирайки най-вероятно фи-
нансовия министър. След това разгово-
рът преминава към антиправителстве-
ните протести, започнали след акцията 
на прокуратурата и полицията в прези-
денството миналия четвъртък.

Няма леви, 
няма десни, тука

става дума за спасяване на България. За 
т'ва става дума. От, ъ-ъ, тия кръвопий-
ци. Ами, ще поддържаме връзка тогава“, 
казва мъжът, към когото Божков се об-
ръща със „Сашо“, докато двамата обсъж-
дат план за създаване на „щаб на проте-
ста“.

В последния разпространен от спе-
цпрокуратурата запис от разговор на 12 
юли отново се чуват гласовете на Бож-
ков и на мъжа, идентифициран от ДАНС 
като Огнян Стефанов. В началото те от-
ново обсъждат политическия проект на 
обвиняемия бизнесмен. „Точка първа – 
прочистване на хунтата от властта. Точ-
ка втора – създаване на нещо различно 
и ново“, казва Божков, на което Стефа-
нов отговаря, че „очакванията са много 
големи“.

„Сега протест, протест до дупка и го 
мачкаме Бойко. Виж го вчера плаче-
ше, оправдаваше се, лъже, подсказват 
му лъжите. Давам ти материали к'во да 
пишеш. Моли се. Иска от работодатели-
те помощ“, продължава Божков, уточня-
вайки, че „с’а трябва докрай – Бойко, Ге-
шев, нали Бойко имам предвид цялото 
им правителство и Гешев“.

След това двамата очевидно обсъж-
дат хипотеза при предсрочни избори, 
в която президентът Радев ще трябва 
да състави служебен кабинет и „там ще 
трябва да се съветва“. „Ама в първото му 
правителство бяха повече от половина-
та хора на Шиши, така че сега трябва“, 
добавя Божков, след което споменава, 
че

„Шиши“ „не си държи 
на хората въобще“

и „ги гори един след друг“.
„И борбата продължава до край. Няма 

спиране. Днеска са пак на улицата“, гла-
си репликата на обвиняемия бизнес-
мен, с която четвъртият разпространен 
от спецпрокуратурата запис от СРС при-
ключва.

Прокуратурата срещу  
протестите със  
СРС-та на Божков
XВ тях избягалият в Дубай бизнесмен обсъжда недоволството с 

журналистa Огнян Стефанов и соцдепутата Александър Паунов

https://www.paintersusainc.com/
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П
резидентът Румен Радев и 
премиерът Бойко Борисов 
влязоха в крайна конфрон-
тация на фона на антипра-
вителствените протести. Ис-

кания за оставки бяха отправени и към 
двамата, а политици от различни партии 
настояха за оттегляне както на цялото 
правителство, така и на отделни минист-
ри. „Демократична България“ призова за 
оставката на вътрешния министър Мла-
ден Маринов заради полицейското наси-
лие по време на протестите, а БСП обяви, 
че внася вот на недоверие и поиска де-
монстрациите да се преместят пред пар-
ламента.

Още в първия ден на организираното 
недоволство президентът Румен Радев 
излезе пред защитниците на президент-
ската институция с вдигнат юмрук и при-
зив

„Мутри, вън“
по адрес на хората във властта. Няколко 
часа по-късно поддръжниците на упра-
влението отговориха с антипротест под 
мотото „Ние не сме мутри“, а министър-
председателят обяви, че срещу кабинета 
се разиграва сценарий, който цели да по-
пречи на България да влезе в Еврозоната.

Напрежението между институциите 
достигна върха си в събота, когато прези-
дентът направи обръщение към нацията, 
в която поиска правителството да подаде 
оставка и главният прокурор Иван Гешев 
да се оттегли от поста.

Президентът обясни, че корупцията, 
всяването на страх, прокурорският рекет 
и бездействието спрямо грабежите, как-
то и задушаването на свободата на сло-
вото и липсата на справедливост е това, 
срещу което българите са излезли по 
улиците.

„Гневът е дълбок, трупан е с години и 
не може да се потиска със страх и сила“, 
каза президентът и допълни, че Европей-
ският съюз „няма право да гледа Бълга-
рия с широко затворени очи“.

„Опитите да се задържи властта и за-
воеванията на олигархията, като се про-
тивопоставят хората по партийна при-

надлежност, етнос или друг признак, са 
недопустими и обречени“, каза Радев.

Няколко часа по-късно премиерът Бо-
рисов обяви от дома си в резиденция „Бо-
яна“, че няма да подаде оставка, и опра-
вда това със задаващата се криза заради 
последиците от коронавируса, както и с 
липсата на възможности в опозицията да 
управлява.

„ГЕРБ остава да управлява само защото 
идва най-тежката финансова криза, а ос-

таналите, искащи властта, са доказали, че

не могат да се справят
каза Бойко Борисов в обръщение от про-
фила си във Facebook и обясни, че няма 
да остави да бъде счупена държавата.

В 13-минутно видео премиерът комен-
тира протестите срещу правителството и 
главния прокурор, тези в парк „Росенец“, 
както и сблъсъците, до които се стигна на 
протестите в петък.

„Да го строшат Министерски съвет, 
щом искат. Да строшат и „Тракия“, и „Ма-
рица“, и Ботевград - Мездра, и метро-
то. Ние само градим. Повече от Тодор 
Живков. Повече от всички премиери взе-
ти заедно. За това ли да дадем оставка?“, 
каза Борисов, който допълни, че има ин-
формация за готвени палежи, като този 
на партийния дом от 1990 г.

Освен Борисов в събота вечер пози-
ция за случващото се в страната заяви-
ха и от БСП. С декларация социалисти-
те осъдиха влизането на прокуратурата 
в президентството в четвъртък и обяви-
ха събитието за „опит за държавен пре-
врат“. Те също така поискаха и оставката 
на правителството и главния прокурор, 
след като затова по-рано призоваха и от 
„Демократична България“.Винаги ясно 
сме заявявали, че мирните протести са 
основно право във всяка демократична 
страна, заяви говорител на Европейска-
та комисия.

Политиците: „Оставка!“ 
срещу „Оставаме!“
XСравняват Борисов с Виденов и Орешарски, той не иска „да счупят държавата“

На петия ден от уличните протести по-
солството на САЩ в България подкрепи 
общественото недоволство. „Правото на 
мирно събиране е основна демократич-
на ценност. 

Демонстрациите и протестите са знак 
за цветущо и жизнено гражданско обще-
ство, написа мисията в страницата си във 
Facebook.

„Мирните протести са играли ключова 

роля в 244-годишната демокрация на Съ-
единените щати. Всяка нация заслужава 
съдебна система, която е надпартийна и 
подвластна на върховенството на закона. 

Ние подкрепяме българския народ в 
стремежа му за повишаване на доверие-
то в демократичната система и насърча-
ване на върховенството на закона в Бъл-
гария. Никой не е над закона“, се казва 
още в публикацията.

Винаги ясно сме заявявали, че мир-
ните протести са основно право във 
всяка демократична страна. Това за-
яви във вторник говорител на Евро-
пейската комисия на пресконферен-
ция в отговор на въпрос, свързан със 
събитията от последните дни в Бълга-
рия. Подкрепяме правото на мирен 
протест, добави той.

В ЕС имаме собствени позиции, не 
реагираме заради позиции, изразени 
от други, посочи говорителят по по-
вод изявлението на посолството на 
САЩ в София.

И ЕС зад 
правото на 
българите 
на протест

На 5-ия ден US посолството подкрепи протестите

https://taniasells.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Явор Колев подаде  
оставка от ГДБОП

Началникът на отдел „Компютърни 
престъпления“ в ГДБОП комисар 
Явор Колев е подал оставка. Това 

стана малко след като се появиха съоб-
щения, че е хакната цялата база данни 
на няколко институции, сред които МВР, 
Народното събрание, Комисията по ха-
зарта, Институцията на Омлудсмана и 
др. Комисарят е един от най-известните 
специалисти у нас в борбата с киберпрестъпността. Той създаде и отдела в ГД-
БОП, който работеше срещу измамите в интернет.

Отложиха делото за 
смъртта на Милен Цветков

Софийският апелативен съд отло-
жи делото срещу Кристиан Нико-
лов, който е обвиняем за смъртта 

на Милен Цветков. Минути преди засе-
данието в деловодството на съда е по-
стъпила молба за отлагане от адвоката 
на подсъдимия. Адвокат Любомир Таков 
не е могъл да се яви на днешното засе-
дание заради внезапен здравословен 
проблем. Кристиан също не се яви на 

заседанието. Катастрофата стана навръх Великден, когато мъжът удари с висо-
ка скорост автомобила на журналиста, а тестовете показаха, че е бил дрогиран 
зад волана.

Опашки за PCR тестове  
се извиха в София
Дълги опашки се извиха пред лабо-

раториите в София за изследва-
ния за коронавирус. Причината е 

изискването за отрицателен PCR тест за 
влизане в Гърция, направен до 72 часа 
преди пътуването. Според информация 
на една от частните лаборатории в сто-
лицата 1/3 от чакащите на опашката са 
решили да си направят тест, защото им 
предстои пътуване в южната ни съседка. На границата българите задължително 
трябва да представят отрицателен резултат за COVID-19. Документът трябва да 
бъде преведен и на английски език.

Близки на убитата 6-годишна 
Кристин на протест

Близки и роднини на 6-годишната 
Кристин, която беше насилена и 
убита преди година, излязоха на 

мълчалив протест пред Съдебната па-
лата в Бургас. Това стана в деня, в кой-
то Апелативният съд гледа дело по ис-
кане на осъдения на доживотен затвор 
без право на замяна Мартин Трифонов, 
който настоява присъдата му да бъде за-

менена с по-лека. Момичето бе открито жестоко пребито в края на селото, а уби-
ецът се кри дни наред, преди да бъде заловен от полицията.

Тир счупи мантинелата  
и уби 5-има на „Тракия“
5 души загинаха след тежка катастро-

фа на магистрала „Тракия“ в неде-
ля. Тир с турска регистрация преми-

на в насрещното платно, след като скъса 
мантинелата и смаза няколко автомоби-
ла, движещите се там. След ранените има 
и 3-годишно дете, което е с опасност за жи-
вота. Камионът е пътувал в посока Бургас, 
шофьорът най-вероятно е заспал и е навлязъл в насрещната лента за движение, 
разцепвайки мантинелата. Тирът е изгорял, а шофьорът му е сред жертвите.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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В 
разгара на протестните дейст-
вия в България и вълната на 
недоволство срещу правител-
ството и действащата съдеб-
на система, думата реформа е 

като глътка свеж въздух за народа, кой-
то очевидно жадува за промяна. Освен 
оставката на главния прокурор Иван Ге-
шев от „Демократична България“ насто-
яват и за предсрочни избори, които да 
дадат началото на нов парламент. Тех-
ните идеи включват радикална модер-
низация на страната и рестарт на демо-
кратичния процес. Една от основните 
им идеи - въвеждане на дистанционно 
гласуване и по-активно участие в по-
литическия живот на милиони българи, 
които живеят в чужбина и милеят за Ро-
дината.

„Това е начинът масово тези от наши-
те съграждани, които са в чужбина, да 
могат да участват в следващите избори“, 
каза Христо Иванов, съпредседател на 
„Демократична България“.

Дистанционното гласуване може да 
се осъществи по два начина – чрез елек-
тронно гласуване или по пощата, както е 
в САЩ. „Начинът, който ние предлагаме 
и знаем как да направим, е електронно 
гласуване“, добавя Иванов. „Но ако упра-
вляващите институции нямат смелостта 
и експертността да въведат електронно 
гласуване, решение от 21 век, ние сме 
подготвили конкретно законодателно 

предложение за въвеждане на гласува-
не по пощата, което се прави във всички 
развити демокрации“.

В Съединените щати подобно гласува-
не по пощата или т.нар absentee voting е 
въведено през 1964 година, а правила-
та за него са различни за всеки отделен 
щат. Най-общо обаче всеки, който иска 
да гласува по пощата, трябва да го зая-
ви и получава от щатските власти бюле-
тина, която да попълни и да изпрати об-
ратно в срок. В момента на много места 
се обсъжда дали властите да не изпра-
тят на всички гласоподаватели бюлети-
ни по пощата, за да се ограничат струп-
ванията в избирателните секции заради 

COVID-19.
През юни 2020 година Полша прие за-

кон за гласуване по пощата, а методът 
беше използван за първи път на току-що 
преминалите избори на президент.

В страна, за която този метод е нов 
обаче, алтернатива би било електрон-
ното гласуване, което от години се по-
ставя като въпрос в България.

Естония беше първата държава, която 
въведе електронно гласуване в нацио-
нални парламентарни избори през 2007 
г. „Както виждаме, до момента е успеш-
но и няма значителни злоупотреби“, каз-
ва проф. Дейвид Фарис от катедра „По-
литология и публична администрация“ 

в Рузвелт Юнивърсити в Чикаго. Според 
него една от причините хората да искат 
да го въведат е, защото на много мес-
та в демократичния свят избирателна-
та активност намалява. Но академични-
те изследвания за ефекта от електронно 
гласуване в Естония, Швейцария и Нор-
вегия не откриват повишаване в изби-
рателната активност. Според професор 
Фарис това се дължи на факта, че те ня-
мат голяма имигрантска общност зад 
граница. „Така че един от интересните 
аспекти на референдум в България е по-
тенциалът да се включат повече от хора-
та, които живеят зад граница, в полити-
ческия живот на страната“, казва Фарис.

Безопасно ли е обаче 
електронното гласуване?

В Естония например всеки има лич-
на карта. Кодът, който използваш, за да 
гласуваш през интернет, е свързан с нея. 
„С този код е много трудно да се пред-
ставиш за някой друг, защото е уника-
лен. Повечето хора обаче се страхуват 
от злоупотреби при самия процес“, каз-
ва Фарис. Според него проблемът идва 
от липсата на доверие към институции-
те. „Някои от бившите комунистически 
държави в Източна Европа като цяло 
имат по-голямо ниво на корупция сред 
правителството и обществото. И в Аме-
рика също има корупция, но когато тя е 
генерален проблем, част от всекидне-
вието, и хората се сблъскват постоянно 
с нея, доверието намалява. Гражданите 
не вярват, че правителството действа в 
техен интерес“, добавя професорът.

Пет месеца преди изборите за Евро-
пейски парламент през 2018-та 

ГЕРБ предложи 
да се отложи електронното 
гласуване

и да се ограничи машинното гласуване, 
което по-късно доведе до ожесточени 
спорове при приемането, а по-късно и 
промяната на Изборния кодекс.

Според действащия Изборен кодекс 
предстоящият догодина парламентарен 
вот трябва да се проведе само с маши-
ни, освен в секциите с под 300 избирате-
ли по списък. Същото важи и за всички 
следващи президентски, парламентар-
ни и евроизбори. Евентуално електрон-
но гласуване е отложено за неопределе-
но време. От „Демократична България“ 
виждат този изборен процес като „из-
тласкване на активни български граж-
дани, особено на българите в чужбина, 
от правото на глас“.

Според изборни експерти в България 
средствата за машинно, електронно или 
друг вид гласуване могат да бъдат ин-
вестирани в промяна на системата за 
преброяване на бюлетините. Вариант 
е създаване на центрове за преброя-
ване, където да се броят бюлетините и 
да се отчита изборният резултат. Спо-
ред специалисти по избори неточности 
при отчитането на изборните резултати 
се допускат най-често при броенето на 
бюлетините в секционните избирателни 
комисии, а те са породени или от стре-
меж за манипулации в полза на опреде-
лена партия, или от некомпетентност.

XКак е в САЩ и по света?

Христо Иванов предлага дистанционно 
гласуване за българите в чужбина

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Съпредседателят на „Демократич-
на България“ Христо Иванов из-
ложи радикален план за реформи.

На първо място той поиска рефор-
ма за реално разделение на съдебната 
власт. Нужен е съдийски съдебен съвет 
с минимална обществена квота, за да се 
избегне капсулация. Отделно изборът и 
освобождаването на главния прокурор 
трябва да бъде от Народното събрание 
с голямо мнозинство. От „Демократич-
на България“ предлагат това да става с 
мнозинство от 3/5, за да не се опреде-
ля избраният само от една партия. „Така 
Гешев няма да бъде заменен с друга по-
добна бухалка“, коментира Христо Ива-
нов.

В момента прокурорската власт не 
се отчита пред суверена. „Той се държи 
като мафиотска организация и не смята, 
че дължи обяснение“, заяви той.

Нужно е връщане на парламентариз-
ма в България. Затова от „Демократична 
България“ предлагат въвеждане на дис-
танционно гласуване, за да може бълга-
рите в чужбина да участват по-активно в 
следващите избори.

Сред останалите реформи, които 
предлага ДБ, са възможност всеки бъл-
гарски гражданин да има възможност да 

подава жалба до Конституционния съд, 
а инициатива от 10 хиляди граждани да 
могат да искат законодателни промени, 
без да е нужно внасянето им от полити-
чески партии.

Анкетните комисии в парламента пък 
трябва да са съставени само от опози-
цията, искат още от „Демократична Бъл-
гария“.

„Демократична България“ с радикални идеи 
за рестарт на демокрацията в България
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П
резидентът Тръмп каза в пе-
тък, че възнамерява да по-
дпише президентски указ 
за имиграцията в рамките 
на следващия месец, който 

ще включва „път към гражданство“ за 
децата-дриймъри, които са доведени в 
САЩ от родителите си преди да навър-
шат пълнолетие и които имат докумети 
по програмата DACA, което им позволя-
ва да останат легално в страната.

В интервю за водещия на Телемундо 
Хосе Диас-Баларт Тръмп обвини демо-
кратите, че се отдалечават от споразу-
мение за DACA, и заяви, че решението 
на Върховния съд миналия месец бло-
кира плана на администрацията му да 
прекрати програмата от ерата на Обама.

Върховният съд постанови, че програ-
мата не може да бъде премахната, което 
даде на Конгреса 60 дни да предложи 
нова законова мярка, но изглежда това 
няма да стане скоро. Миналата седмица 
Тръмп смяташе да изпрати „подобрени 
документи“ в полза на премахването на 
DACA, но това не се случи. Адвокатите 
му казаха, че Върховният съд се е съгла-
сил с администрацията, че програмата е 
незаконна, но не е приел обосновката в 

молбата за премахването й.
Белият дом изясни, че ако Тръмп по-

дпише президентски указ за DACA, той

няма да служи като 
амнистия за хилядите 
имигранти

които са включени в нея. 700 хиляди 
дриймъри са включени в момента в 
програмата. Благодарение на това мно-
го от техните родители също могат да 
получат статут чрез сателитната про-
грама DAСA.

Очевидно последният ход на прези-
дента е с цел да спечели повече сим-
патизанти сред имигрантите за пре-
избирането си през ноември. Друг е 
въпросът дали ще успее. Имигрантите, 
главно сред латино общносттa, показа-
ха неодобрението си към политиката на 
Тръмп в края на седмицата, когато из-
пълнителният директор на компанията 

„Гоя“ похвали президента за справянето 
му с коронавируса. Имигрантите реаги-
раха с хаштага „Гоя отиди си“ (#goyaway).

На 13 юли администрацията трябва-
ше да започне да приема нови молби за 
DACA и да възобнови разглеждането на 
вече подадените. Това задължение идва 
именно от решението на Върховния съд. 
300 000 души могат да подадат докумен-
ти за първи път, включително и 55 000, 
които навършват 15 години сега - едно 
от условията да се квалифицират. Близо

300 000 имигранти с DACA 
са здравни работници

от които страната се нуждае крайно 
много заради пандемията с COVID-19.

Най-много от сега навършващите 15 
години деца живеят в Тексас - 11 800. 
На второ място е Калифорния с 10 500, 
а на трето Илинойс с 2800. Голям е и де-
лът на тези деца в Ню Йорк, Джорджия 

и Флорида.
Популярността на програмата сред 

населението на Америка е изключи-
телно висока - 9 от 10 души подкрепят 
възможностите, които тя дава на млади 
имигранти да останат в страната и да по-
стигнат американската си мечта за обра-
зование, собствен дом и добра работа.

Група бизнес лидери, представлява-
щи някои от най-големите компании в 
страната, призоваха Тръмп през уикен-
да да остави на мира програмата, за 
да няма заплаха за депортиране на хи-
ляди имигранти. Те се аргументираха с 
това, че всякакви промени ще доведат 
до още повече икономически пробле-
ми и че ще попречат на борбата с ко-
ронавируса. Писмото е подписано от 
над 100 ръководители и бизнес лиде-
ри, включително тези от Amazon, Apple, 
General Motors, Google, IBM, Microsoft и 
Starbucks.

XПрезидентът очевидно се стреми да спечели повече симпатизанти сред имигрантите

Тръмп планира да даде път за 
гражданство за дриймърите с DACA

Службата за гражданство и ими-
грация на САЩ (USCIS) може да 
спре да работи до края на лято-

то, ако не получат финансиране от Кон-
греса. Дейността на агенцията вече е 
значително повлияна от рязък спад на 
приходите.

Тя поиска от законодателите 1,2 ми-
лиарда долара през май, позовавайки 
се на спада на имиграцията, причинен 
от пандемията с коронавируса през по-
следните няколко месеца. Конгресът 
обаче не е решил дали ще има пари. 

USCIS е изцяло на самоиздръжка, но 
според ръководството сега изнемогва.

Междувременно хиляди легални 
имигранти са засегнати от забавяне в 
работата на агенцията, която работи с 
намален капацитет, след като отвори в 
началото на юни.

Демократите са споделили притес-
ненията си относно осигуряването на 
исканото спешно финансиране, аргу-
ментирайки се, че администрацията на 
Тръмп преди това е използвала аген-
цията, за да засили антиимиграцион-

ната си политика. До края на годината 
се очаква USCIS да получи 60% по-мал-
ко молби за визи и гражданство. Тен-
денцията за спад в подадените молби 
се забелязва още от 2018 година насам, 
което наложи миналата година изпъл-
нителният директор на агенцията да по-
иска одобрение от Конгреса за увеличе-
ние на таксите за всички молби от 10%. 
Имигрантите казват, че таксите са вече 
много високи и това често ги отказва да 
подадат документи. В някои случаи те 
трябва да извадят от джоба си повече 
от 2000 долара.

Заради по-малкото молби за имигра-
ция и коронавируса имиграционните 
планират да съкратят персонала драс-
тично. Очаква се приблизително 13 
400 служители на USCIS да получат из-
вестие, че ако USCIS пристъпи към съ-
кращения, те ще бъдат освободени от 
работа от 3 август или по-късно. Това 
означава още по-голямо забавяне в 

разглеждането на всички документи.
През юни договорът на USCIS с ком-

панията, която отпечатва документи 
като зелени карти и разрешителни за 
работа, изтече, така че около 50 000 
зелени карти и 75 000 други разреши-
телни за работа не са отпечатани, оста-
вяйки хиляди легални имигранти в по-
зицията да чакат и да се притесняват 
кога изобщо ще стане това.

В USCIS има общо около 19 000 слу-
жители. Изглежда, че няма шанс те да 
бъдат оставени на работа, за да се ор-
ганизира по-добре преглеждането на 
имиграционните молби. „Конгресът 
няма намерение да одобри финанси-
ране за тази агенция, защото според 
него парите могат да отидат за по-до-
бри цели. В очите на конгресмените 
има много по-важни проблеми, а това, 
че имигрантите ще чакат, не е приори-
тет за решаване“, коментира адвокат 
Кристина Крилчев.

Имиграционните може да спрат 
работа напълно в края на лятото

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: abc30.com
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И
звестният български кечист 
Мирослав Барняшев, който 
живее и се състезава в САЩ, 
обяви в социалните мрежи, 
че е с положителен резултат 

за Covid-19. Спортистът, който е известен 
с псевдонима Александър Русев, обяви 
новината в социалните мрежи и на собст-
вения си канал в Youtube. 

„Ще се оправя. Загубил съм усещане-
то за мирис, но иначе се чувствам до-
бре. Трябва да си стоя изолиран у дома. 
За щастие вкъщи имам фитнес и ще има 
с какво да се занимавам“, обясни Барня-
шев.

Преди няколко дни стана ясно, че не-
говата тъща е настанена в интензивно от-
деление с коронавирус. Тъстът му също е 
в болница с Covid-19. Това стана ясно от 
публикация на съпругата на българина 
Си Джей Пери (известна в кеча като Лана) 
в социалните мрежи.

В профила си в Twitter тя призова по-
следователите си да се молят за майка й.

„Тя не може да диша и е в интензивно-
то отделение. Има астма и я подпомагат 
с изкуствено дишане“, написа 35-годиш-
ната американка.

Тя обясни и че родителите й не изли-
зат навън и няма представа как са се за-

разили.
Мирослав Барняшев е първият бълга-

рин в WWE. Преди няколко месеца той 
cтaнa чacт oт първaтa вълнa cъкрaтeни oт 
WWЕ. „Блaгoдaря нa вcички, Руceв e aут!“, 
нaпиca 35-годишният пловдивчанин то-
гава в социалната мрежа. Малко по-къс-

но и кeч фeдeрaциятa пoтвърди тoвa в 
oфициaлния cи caйт, къдeтo Барняшeв 
бe cрeд ocвoбoдeнитe зaeднo c рeдицa 
пoпулярни имeнa, cрeд кoитo и тoвa нa 
oлимпийcкия шaмпиoн Кърт Eнгъл. Мeр-
китe ca взeти зaрaди рязкo нaмaлeлитe 
финaнcoви прихoди пoрaди липcaтa нa 

публикa, кaктo и нecигурнocттa пoкрaй 
прoвeждaнeтo нa бъдeщи шoутa.

Само два месеца преди това бъл-
гaрcкият кeчиcт дaри 20 000 дoлaрa зa 
вcички cлужитeли нa WWЕ, ocтaнaли 
бeз дoхoди. И дoкaтo дo април cъкрaтe-
ни бяхa ocнoвнo хoрa зaд кaдър, тo то-
гава нaд 30 души oт eкрaннитe лицa (кe-
чиcти, мeниджъри и cъдии) ce прocтихa 
c рaбoтaтa cи.

Руceв cтaртирa кaриeрaтa 
cи в WWЕ прeз 2010 г., 

кaтo дeбютирa нa ocнoвнaтa cцeнa 
чeтири гoдини пo-къcнo. Пo врeмe нa 
прecтoя cи в кoмпaниятa cтaвa 3 пъти 
шaмпиoн нa CAЩ. Caмият тoй нeвeднъж 
e cпoдeлял, чe имeннo пoкрaй кeчa ce 
зaпoзнaвa c нacтoящaтa cи cъпругa Cи 
Джeй Пeри.

Преди дни стана ясно, че облаците 
около него се разсейват и че той е желан 
от две чисто нови професионални вери-
ги - All Elite Wrestling в САЩ и New Japan 
Pro Wrestling в Япония. Привърженикът 
на „Локо“ (Пд) вече ще се бори като Миро, 
а не като Русев, както бе известен до мо-
мента.

Български топ кечист  
в САЩ заразен с Covid-19

XТъщата и тъстът му са в болница, жена му зове да се молят за тях

http://www.silvicominc.com
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Р
азследването за смъртта на 
щангиста Антонио Кръстев 
все още се фокусира вър-
ху тезата за алкохол, който е 
изиграл роля за нелепата ка-

тастрофа, в която той загина. Все още 
няма резултат от токсикологията. Въз 
основа на направената аутопсия съ-
дебният лекар в окръг Хенепин заклю-
чи, че причина за смъртта е травма в 
областта на гърдите, но засега не може 
да се каже доколко и дали алкохолът е 
причина за инцидента. Кръстев е оста-
нал затиснат под автомобила си, след 
като се преобръща с него, навлизайки в 
насрещното движение и минавайки на 
червен светофар.

Хората в спортните среди, а и не 
само, го определят като

един най-великите 
щангисти в света

Новината за смъртта му дойде от би-
вшата съпруга на Кръстев Цвета Лаза-
рова.

„Познавам Антонио от 2001 г. Живя-
хме заедно до 2013-а. Независимо от 
причината за развода, винаги съм го 
обичала. Той беше един прекрасен чо-
век, толкова велик човек за мен, кол-
кото велик ще остане в сърцата на 
всички българи като спортист“, каза с 
мъка Лазарова за BG VOICE, която жи-
вее в Ню Йорк. Панихида в памет на 
сънародника ни вече беше отслужена 
в българската църква в Ню Йорк.

Екипът на BG VOICE съдейства за 
осъществяване на контакт между съ-
дебния лекар и консулството ни в Чи-
каго, което е помогнало на съдебните 
медици да се свържат със сестрата на 
Кръстев в Англия и други негови близ-
ки приятели.

Антонио Кръстев е двукратен свето-
вен (Сьодертале 1985 и София 1986) и 
двукратен европейски (Карл-Маркс-
Щадт 1986 и Реймс 1987) шампион. 
Три пъти вицешампион на континен-
та и веднъж втори на планетата. Като 
юноша е

световен и европейски 
шампион през 1981 г.

През 1987 г. получава глобална из-
вестност с това, че в кат. +110 кг из-
хвърля най-голямата тежест в исто-
рията, като по време на световното 
първенство в Острава на 13 септември 
1987 г. заковава над главата си 216-ки-
лограмова щанга. Това постижение ос-
тава неподобрено близо 30 години. 
Антонио подобрява пет световни ре-
корда – 4 в изхвърлянето и един в дву-
боя (467.5 кг от Реймс 1987 г.).

Обявен е за „Най-силният човек на 
планетата“ според признанието на 
американското списание „Пауър лифт“. 
На олимпиадата в Сеул 1988 г. присти-
га като абсолютен фаворит при супер-

тежките щангисти с двете си световни 
и европейски титли, но оттеглянето на 
българския тим от игрите не му позво-
лява да излезе на подиума.

От 1991 г. Кръстев живее и работи в 
Северна Америка. Дълго време ръко-
води клуб по вдигане на тежести в Уни-
верситета в Торонто, Канада. Три годи-
ни след това се мести в САЩ, където 
основа частен тежкоатлетически клуб 
в Минесота. Работи и като шофьор на 
камион.

Според съобщението на полицията

Кръстев се е движил 
с висока скорост

по Highway 13 в Мендота Хейтс, окръг 
в Дакота, Минесота, като е навлязъл в 
насрещното платно, преминал на чер-

вен светофар, след което автомобилът 
се преобърнал, а шофьорът излетял от 
него и бил затиснат.

Според щатския патрул сигналът е 
подаден в 14:30 ч. в четвъртък, 9 юли. 
Според съобщението Кръстев не успял 
да направи завой на Furlong Avenue, 
при което навлязъл в насрещното.

Той не е имал предпазен колан, а 
при преобръщането на автомобила 
излетял и бил затиснат от него.

Антонио Кръстев беше на 58 години. 
В негова памет е организирана Gofund 
me кампания, която събра средства за 
изпращане на тленните му останки в 
България. Организаторката Цвета Ла-
зарова съобщи, че ще прати събрана-
та сума на сестрата на Антонио, която е 
единствена негова наследница.

XПанихида в негова памет беше отслужена в Ню Йорк

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: wfbulgaria.com

Подозират алкохол като 
причина за кататстрофата на 
щангиста Антонио Кръстев

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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В 
Торонто почина известният да-
рител и канадски милиардер 
от български произход Игнат 
Канев. Това съобщиха десетки 
медии в Канада и България, ци-

тирайки информация от семейството му.
Игнат Канев ще бъде запомнен с мно-

гобройните си дарителски жестове в 
сферата на образованието и здравеопаз-
ването. Много благородни каузи стана-
ха възможни именно с негова помощ и с 
приноса на неговото семейство. Заради 
тях той бе почетен с много отличия, едно 
от които и за най-голям дарител на Бъл-
гария.

Смъртта на Игнат Канев стана повод за 
много съболезнования и тъжни комента-
ри.

„Дори в далечна Канада Игнат Канев 
беше пример за подражание и уважение.

Високоблагородната му спомощество-
вателска дейност към българското здра-
веопазване, образование и социални 
дейности завинаги остават белязани с 
дълбока признателност, с която нашата 
държава и общественост го удостоиха 
приживе“, коментира президентът Румен 
Радев. В писмо до семейството му дър-
жавният глава пише за

„забележителното 
родолюбие“

на имигранта, както и за „безспирната от-
даденост на добруването на българския 
народ и Родина“.

В Русе, където бе съсредоточена голя-
ма част от благотворителната дейност на 
Игнат Канев, паметта му бе почетена със 
специална церемония. В „Канев център“, 
пред барелефа на бизнесмена и меценат, 
венци поднесоха ректорът на Русенския 
университет проф. Христо Белоев и за-
местник областният управител на Русе 
Валентин Колев. Във фоайето на „Канев 
център“ ще бъде поставена съболезно-
вателна книга.

Кметът на Русе Пенчо Милков отчете 
примера и посоката, които Игнат Канев 
е дал на много българи. 

„Той доказа, че ние като народ сме тру-
долюбиви, упорити и силни“, каза градо-
началникът и допълни: „Убеден съм, че 
поколения след нас ще следват пътя, 
който ни посочи Игнат Канев – да пре-
следваме мечтите си, без да се предава-
ме пред трудностите, които срещаме, но 
и да вярваме в българското и да не за-

бравяме своите корени“.
С филантропа се прости в профила си 

във Facebook и вътрешният министър 
Екатерина Захариева. „Десетилетия на-
ред сме свидетели на нестихващия енту-
сиазъм на г-н Канев да твори добро; да 
олицетворява и обогатява представата 
за силата на българския дух; да търси и 
щедро да споделя радостта от своите за-
бележителни успехи и гордо българско 
начало“, написа тя.

Милиардерът с щедрото сърце
„Не мога да опиша достатъч-

но добре чувството на топло-
та в сърцето ми, когато знам, 

че съм помогнал на някого да подобри 
живота си.“ Това споделя приживе ка-
надският милиардер от български про-
изход Игнат Канев пред журналиста 
Стивън Ниджик. Преди близо пет годи-
ни Ниджик му помага да разкаже и изда-
де биографията си „Живот във възход“.

Канев беше известен в България с 
благотворителната си дейност както в 
родното му село Горно Абланово (Ру-
сенско), така и в самото Русе, откъде-
то е съпругата му. Известен беше като 
филантроп и в Канада, където живееше 
повече от 68 години.

Игнат Канев е един от най-богатите 
българи отвъд Океана, като състояние-
то му се оценява на над 1 милиард до-
лара.

Той е роден на 6 октомври 1926 г. в 
с. Горно Абланово, Русенска област, и 
е четвъртото от 7-те деца на Христо и 
Мита Каневи.

Няма финансовата възможност да 
учи, а е принуден още на 14-годишна 
възраст да напусне България и да се ус-
танови в Австрия, за да търси препита-
ние. През 1951 г. зарязва бизнеса в Ав-
стрия и почти без средства, без да знае 
английски и без да има някакви връз-
ки и приятели, заминава за Канада. Ус-

тановява се в Торонто, където започва 
работа в строителния бизнес. Първо-
начално строи малки къщи за новоп-
ристигащите имигранти. Пет години по-
късно, през 1956 г., вече основава там 
първата си строителна фирма. До мо-
мента на смъртта си Канев се превръ-
ща в

един от най-крупните 
бизнесмени

в строителния бизнес в Канада.
Българинът е известен и като голям 

филантроп – дарява средства предим-
но за образование и здравеопазване.

През 90-те години на 20 век Игнат Ка-
нев изпраща огромно количество об-
разователна и бизнес литература в Ру-
сенския университет „Ангел Кънчев“ в 
подкрепа на новосъздадения факултет 
по Бизнес и мениджмънт.

През 2012 г. дава два милиона лева 
(половината от необходимата сума) за 
построяването на модерен конферен-
тен комплекс към университета, наре-
чен на негово име „Канев Център“.

Оказва финансова помощ и на ру-
сенската университетска болница, коя-
то още приживе носеше неговото име. 
Крила на болницата, където подпомог-
на модернизирането на детското от-
деление и отделенията по трансфузи-
онна хематология и по хемодиализа, 

носят имената на дъщерите му. Игнат 
Канев помагаше редовно и на родно-
то си село Горно Абланово, където през 
последните години идваше да празнува 
рождения си ден. В селото миналата го-
дина бе открит и музей, посветен на Иг-
нат Канев.

И въпреки много дарения, които е на-
правил, той никога не се е смятал за фи-
лантроп.

„Филантропията е просто най-значи-
мият страничен ефект от моята основ-

на работа. Аз съм бизнесмен и строи-
тел. Помагам на другите, защото така са 
ме възпитали родителите ми и считам 
помощта за свой дълг като отговорен 
гражданин. Да давам на другите е чест 
и най-голяма радост“, казва Канев в би-
ографичната си книга.

Канев приживе беше собственик на 8 
голф игрища и строителна фирма в Ка-
нада, където е и почетен консул на Бъл-
гария. През 2002 г. бе награден с орден 
„Стара планина“ първа степен.

Почина Игнат Канев, канадският 
филантроп и голям българин
XБългария се разделя с истински родолюбец и пример за поколенията

С външния министър Екатерина ЗахариеваС президента Румен Радев
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Почина Игнат Канев, канадският 
филантроп и голям българин

https://www.freightstarexpedited.com/careers
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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
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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.

Разрешиха екзекуциите  
на федерални затворници

Върховният съд даде зелена светли-
на за първите екзекуции на феде-
рални затворници от 17 години на-

сам. Няколко екзекуции бяха отложени, 
след като съдия в понеделник постано-
ви, че все още има неразрешени правни 
предизвикателства пред Министерство-
то на правосъдието. Тройният убиец Да-
нил Люис Лий е сред очакващите смърт-
но наказание. Осъдените затворници нарекоха леталните инжекции „грубо и 
необикновено наказание“.

Стрелба в Бруклин,  
най-малко петима са ранени

Неизвестен откри стрелба по слу-
чайни жители на Бруклин, най-
малко петима души са ранени, съ-

общи градската полиция. Инцидентът 
се е случил късно в понеделник, като 
нападателят е стрелял от автомобил 
по жители на нюйоркския район. Спо-
ред полицията, в резултат на стрелбата 
23-годишно момиче е получило четири 

рани в гърдите, били ранени и други три 19-годишни момчета. Две минути по-
късно неизвестният прострелял в гърба друга 19-годишна жителка на Бруклин, 
управлявала скутер. Полицията продължава да издирва стрелеца.

От 2017 г. насам Тръмп 
излъгал над 20 000 пъти
На 9 юли Доналд Тръмп прекрачи 

прага от 20 000 лъжи или изказва-
ния, които не отговарят на дейст-

вителността. Това означава 23 лъжи на 
ден за над 14 месеца. Този период съв-
пада с процеса по импийчмънт, панде-
мията от коронавирус, която разби ико-
номиката, и протестите след смъртта на 
афроамериканеца Джордж Флойд. Тези данни представи вестник „Уошингтън по-
уст“, който нееднократно е обвиняван от Тръмп в разпространение на фалшиви 
новини. Вестникът се позовава на база данни с проверка на фактите.

Обичана учителка умря  
от Covid-19 в Аризона

Любима учителка с дългогодишен 
стаж в начално училище в Аризо-
на почина от коронавирус, след 

като сподели класна стая за лятно обу-
чение с други две учителки, които също 
са се разболели от болестта. Кимбър-
ли Бърд, Джена Инсуза и Анджела Ски-
лингс преподавали виртуално на деца 
от първи и втори клас в училище на око-

ло 100 мили от Финикс през лятната ваканция, но ползвали една и съща класна 
стая. Кимбърли Бърд се разболяла в началото на юни, но й било казано, че има 
синусова инфекция.

Калифорния затвори 
баровете и църквите
Губернаторът на Калифорния Гавин 

Нюсъм разшири забраната за дей-
ността на баровете и ресторанти-

те на закрито в целия щат и разпореди 
затварянето на фитнесите, църквите и 
фризьорските салони в повечето окръ-
зи. Причината е продължаващото раз-
пространение на новия коронавирус. 
В неделя Калифорния регистрира 8358 
нови случая на коронавирус. Хоспита-
лизациите са се увеличили с 28 процента през последните две седмици.

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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Ж
ивеещите в САЩ амери-
кански граждани дълго 
време се наслаждаваха 
на огромна свобода по 
отношение на своите пъ-

тувания зад граница. Най-новата класа-
ция на най-влиятелните паспорти обаче 
показва, че в това отношение сега те са 
на едно ниво с развиващите се нации.

Наложената наскоро забрана от стра-
на на ЕС за посещение на американски 
граждани вече означава, че силата на 
щатския паспорт е на едно ниво с тази 
на паспортите на не толкова развити 
държави, пише Pro�t.

Компанията Henley and Partners, която

подрежда международните 
паспорти

по тяхната сила въз основа на свобо-
дата за пътуване, която осигуряват на 
гражданите, публикува втория Henley 
Passport Index, откакто пандемията от 
коронавирус доведе до затваряне на 
граници и налагането на забрани за пъ-
туване.

Въпреки че международните пъту-
вания остават невъзможни за милиони 
хора заради пандемията, индексът про-
дължава да класира държавите по броя 
на страните, до които те теоретично оси-
гуряват безвизов достъп.

В последната класация Япония запаз-
ва първото си място, като паспортът на 
страната осигурява безвизов достъп до 
191 държави.

Сингапур заема второто място с дос-
тъп до 190 държави, докато Южна Ко-
рея и Германия поделят третото място с 
безвизов достъп на техните граждани до 
189 държави.

На четвъртата позиция се намират 
Финландия и Италия, чиито паспорти 
осигуряват безвизов достъп на граж-
даните на съответните държави до 188 
страни.

Петото място в класацията е за Люк-
сембург, Испания и Дания с достъп до 
187 държави.

Шестата позиция се поделя от две 
държави – Франция и Швеция. Техните 
граждани са допускани безвизово в 186 
държави.

На 7 място са класирани Австрия, Ир-
ландия, Нидерландия, Португалия и 
Швейцария.

Тук доскоро бяха и САЩ
но изключването им наскоро от списъ-
ка с „безопасните“ страни от страна на 
ЕС намали значително влиятелността на 
американския паспорт, казват от Henley 
and Sons said. САЩ са на осмо място, кое-

то дели с Белгия, Гърция, Норвегия и Ве-
ликобритания, чиито паспорти дават 
безвизов достъп до 184 държави.

Изключването на САЩ е ход, считан 
за „сериозен укор към начина, по който 
страната подходи към пандемията“, като 
е довело до „необичайна промяна“ по 
отношение на влиятелността на паспор-

тите според Henley.
Преди COVID-19 американският пас-

порт обикновено се нареждаше в чел-
ната десетка на индекса на шесто или 
седмо място. В условията на настоящата 
забрана от страна на ЕС обаче картината 
изглежда напълно различна.

„Американските граждани имат при-
близително същата свобода на пътува-
не като гражданите на Уругвай, която е 
в списъка с безопасни държави на ЕС и 
заема 28-о място в класацията.

Американците в момента също така 
имат

сходна свобода на 
пътуване с мексиканците

които са на 25-о място в класацията и 
могат да пътуват безвизово до 159 дър-
жави.“

България запазва 18-ото си място от 
предходното издание на индекса. Бъл-
гарският паспорт осигурява безвизово 
пътуване до 171 държави. С едно мяс-
то пред нас се нарежда Румъния, чий-
то граждани могат да пътуват със своя 
международен паспорт до 172 държави.

XИндексът за свобода на пътуване за 2020 г. му отреди осмото място

Как US паспортът „отслабна“ 
заради коронавируса?

Заради Covid-19: Кои държави 
налагат ограничения за българи?

Растящият брой нови случаи на ко-
ронавирус в България стана причина 
редица държави да наложат ограни-
чителни мерки за българи. Норвегия, 
Финландия, Австрия и Литва въведоха 
карантина за български граждани.

Сънародниците ни, влизащи на тери-
торията на Норвегия, се поставят под 
домашна карантина за 10 дни. До 11 
август Финландия удължи граничните 
ограничения за България, стана ясно 
от съобщения на местните власти.

Австрийското правителство включи 
България, Румъния и Молдова в списъ-
ка си на страните с най-висока степен 
на опасност от заразяване с корона-
вирус. Във вторник стана ясно, че ав-
стрийските власти забраниха от 15 до 
31 юли пътническите полети от Бълга-
рия и още 9 страни заради разпростра-
нението на новия коронавирус.

Преди дни и властите в Литва пре-
поръчаха 14-дневна карантина спрямо 
пристигащите от България български и 
чуждестранни граждани.

От началото на месеца дневния брой 
на болните в страната надхвърля 100, 
като рекордния брой заразени бе 330. 
Според официалната статистика към 
12 юли потвърдените случаи на коро-
навирус в България са 7252, от които 
активните са 3665. Хоспитализираните 
пациенти са 535, от които в интензивно 
отделение се намират 33 лица. Общият 
брой на излекуваните е 3319. Почина-
лите, при които е установена корона-
вирусна инфекция, са 268.

От 15.07.2020 г. на българо-гръцката 
граница влизането в Гърция ще се осъ-
ществява единствено с негативен PCR 
тест, направен 72 часа преди пътуване-
то, съобщиха от Външно министерство. 
От южната съседка на България, която 
традиционно приема хиляди българи 
през сезона, увериха, че разрешител-
ните ще бъдат проверявани внимател-
но. Ако бъде установено, че сред тях 
има фалшифицирани документи, ще 
бъдат задействани предвидените в за-
кона санкции.

http://restaurantmehanata.com/
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З
дравей, Ангел! Наскоро чета все 
повече и повече за инвестира-
нето като цяло, тъй като ин-
вестициите ми са нараснали 
като стойност през последни-

те 7 години, но едно нещо, което все още 
не ми е ясно, е дискусията за избор меж-
ду активно или пасивно инвестиране. 
По мои наблюдения забелязвам, че раз-
ходите за инвестиране в пасивни фон-
дове са по-ниски, но не съм сигурен какви 
са разликите при възвръщаемостта и 
особено в луди времена като тези, кои-
то преживяваме в момента. Какви са 
твоите наблюдения по този въпрос?

Здравейте и благодаря за този инте-
ресен въпрос. Това е наистина една дъл-
га и поляризираща дискусия в света на 
инвестирането, която има привържени-
ци от двете страни на спектъра и дори в 
средата, бих казал.

Говорейки като цяло, повечето хора 
в реалния свят нямат представа за как-
во точно става въпрос, така че нека из-
ясним за всички читатели какви са при-
ликите и по-важното разликите между 
активното и пасивното инвестиране и 
какво точно означават тези две понятия.

Активното инвестиране
е подход на инвестиране (по-конкретно 
инвестиране във взаимни фондове), къ-
дето мениджърите постоянно търсят да 
купуват акции на различни компании и 
в същото време да продават слабо пред-
ставящи се и по този начин се опитват 
да разположат капитала си за по-добри 
възможности и да притежават все по-
качествени компании, закупени на въз-
можно най-ниските цени.

Пасивното инвестиране
е подход, при който капиталите, разпо-
ложени в даден фонд, са инвестирани в 

акции на компании, представени на да-
ден индекс като например S&P 500, в аб-
солютно същите пропорции и тежест, 
както са представени в дадения индекс. 
Привържениците на пасивното инве-
стиране вярват, че пазарите винаги са 
ефективно позиционирани и че прите-
жаването на акциите на компаниите от 
индекса в абсолютно същите пропорции 
за дълъг период от време би било най-
добрият начин да се инвестира, без да 
се налага да правим допълнителни про-
мени, за да се възползваме от спадове-
те и възходите на пазарите през години-
те. Това наистина е най-евтиният начин 
за инвестиране, тъй като няма човек, 

който да взема каквито и да било инвес-
тиционни решения, и вие притежава-
те технически акции от фондове, които 
притежават същите акции в същите про-
порции на индекса, който фондът копи-
ра едно към едно.

Лично аз съм голям фен на активно-
то инвестиране, тъй като считам, че има 
големи възможности, които да ни дадат 
тласък на нашия портфейл с правилни-
те инвестиционни фондове и мениджъ-
ри, особено

когато пазарите са бурни
подобно на този, който наблюдаваме в 
момента. Има толкова много компании, 
които са „под радара“ и не са част от ин-
дексите, така че ако използвате пасивно 
инвестиране, дори не бихте могли да се 
възползвате от никоя от тези възмож-
ности, защото сте заклещени в същия 
портфейл, в който сте били преди спада 
на пазара. И дори ако искате, да можете 
да добавите страхотни акции на изгод-
ни цени в моменти, когато пазарите на-
маляват временната си стойност, вие не 
сте в състояние да го направите и никой 
няма да го направи вместо вас, тъй като 
няма мениджър или екип от мениджъри, 
които търсят нови възможности за инве-
стиране. Поради тази причина и това се 
казва пасивно инвестиране, защото при 
него се копира даденият индекс, както 
споменахме, и акциите на компаниите в 
него при същите пропорции, които са на 
индекса.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате 
въпроси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част от 
живота, можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон 
- (224) 522-2413 или на електронната ми 
поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил 
по време на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

(Продължава в следващия брой)

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

Активно и пасивно 
инвестиране – кой печели?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Вашите 
пари

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Още 1,3 млн. работници в Амери-
ка поискаха помощ за безрабо-
тица през изминалата седмица, 

съобщава Министерството на труда в 
четвъртък.

Докато броят на новите безработни 
спада в сравнение с 6,9 млн. в края на 
март, нивото на безработица все пак ос-
тава на исторически високи нива, мили-
они нови хора, загубили работата си, се 
регистрират всяка седмица в продълже-
ние на три месеца. Преди кризата, пре-
дизвикана от COVID-19, пикът на седмич-
ните искания за помощи за безработица 
беше 695 000, които се регистрираха през 
1982 г.

Последните данни от Министерството 
на труда показват, че някои бизнеси от-
варят след разхлабването на мерките, въ-
ведени заради коронавируса, но 18 млн. 
американци все още получават помощи 
за безработица. От началото на панде-
мията над 45 млн. души загубиха работа-
та си и попълниха искане за помощи.

„Новите искове са спаднали за 14-та 

седмица, въпреки неравномерния ха-
рактер на ограниченията на COVID-19 и 
самата епидемия“, заяви старшият ико-
номически анализатор на Bankrate Марк 

Хамрик в коментар в четвъртък на по-
следните данни за безработни. „Въпреки 
това, при повече фалити и съкращаване 
на работни места, например, в сектора на 

търговията на дребно икономиката оста-
ва под значителен риск през седмиците и 
месеците напред.“

Официалният процент на безработица 
през юни е 11,1%, съобщи Министерство-
то на труда миналата седмица. Икономи-
стите обаче предупредиха, че тази цифра 
може да не включва повторното затваря-
не на бизнеса, което се случва през по-
следните седмици на фона на повише-
нията на случаите на COVID-19 в много 
щати.

„Тъй като в последно време епидемия-
та от COVID-19 се засили в някои щати, на-
деждите за ускорено, устойчиво и успеш-
но повторно отваряне на икономиката са 
възпрепятствани“, добави Хамрик. „Това 
поражда загриженост за възстановява-
нето на икономиката.“

Някои от най-тежко засегнатите индус-
трии от финансовата криза, предизвика-
на от COVID-19, включват хотелиерство-
то, търговията на дребно, предлагането 
на храни и напитки и туристическия сек-
тор. 

„Стойте си вкъщи“, призова 
Мария Папас, ковчежникът 
на окръг Кук, където е и Чи-
каго. Тя е известна с това, 
че непрекъснато помага на 

имигрантите и не веднъж е казвала, че се 
чувства свързана с българската общност, 
защото самата тя има корени в Гърция. 
Всяка година госпожа Папас прави ко-
ледно празненство в сградата на общи-
ната в Чикаго с коледни дръвчета от цял 
свят, на което има и българска елха.

Заради пандемията офисът на Па-
пас предлага оптимизация на услугите 
за плащане на данък имот онлайн, за да 
не се редят хората на опашки и да рис-
куват здравето си. По принцип втората 
годишна вноска по имотните деклара-
ции се плаща до 3 август, но сега срокът 
е удължен до 1 октомври. Декларациите 
за данък имот са достъпни както онлайн, 
така и по пощата, като служителите на ко-
вчежника вече са изпратили

писма до собствениците 
на жилища

Освен че можете да платите данъка си 
онлайн, можете да използвате сайта на 
ковчежника за окръг Кук, за да попълни-
те молба за връщане на надплатени пари, 
да потърсите дали службата на Папас не 
ви дължи пари със задна дата, да си сме-

ните пощенския адрес, да принтирате 
разпечатка от имотната си декларация 
или да изпратите въпрос като приложите 
документи. Относно връщането на данъ-
ци със задна дата, служителите казват, че 
са установили, че дължат на дакъкопла-
тците общо 75 млн. долара за предходни-

те 20 години. Ако искате да платите сега 
и не можете да внесете цялата сума, пак 
онлайн, можете да платите част от дъл-
жимата сума. Можете да внасяте непълни 
вноски без допълнителна лихва до 1 ок-
томври. След тази дата ще се начислява 
лихва от 1,5% на месец, както е по закон.

Сайтът на ковчежника е 
cookcountytreasurer.com като търсенето 
на информация за данък имот става само 
чрез въвеждане на адреса. Не се изисква 
въвеждане на уникалния идентифика-
ционен номер на имота, издаден от служ-
бата.

Данък имот за окръг Кук в  
Чикаго се плаща чак до октомври

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XСлужбата връща и надплатени пари със задна дата

Още 1,3 млн. души поискаха помощ за безработица

cookcountytreasurer.com
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Границата между САЩ и 
Канада остава затворена
Правителството на Доналд 

Тръмп има намерение да про-
дължи ограниченията по гра-

ницата с Канада, наложени заради 
коронавируса, поне до края на ав-
густ. Това съобщи „Политико“, като се 
позовава на три източника, запозна-
ти с темата. В момента преминаване-
то на границите на САЩ с Мексико и Канада е разрешено само по съществени 
причини. Според информацията формално удължаването на мерките ще бъде 
обявено преди 21 юли и ограниченията ще бъдат в сила за поне още 30 дни.

Държавата ще продължи 
да помага на канадците

Въпреки че Канада се оказа с 343 
млрд. долара дефицит, минис-
търът на финансите Бил Мор-

но каза, че държавата „ще продължи 
да подкрепя канадците“. „Разгледа-
хме предизвикателствата пред нас. 
И ние, както и останалите страни по 
света, сме изправени пред нечувани 
предизвикателства. И решихме нещо, 

което мисля, че е правилно, че е по-уместно федералното правителство да се на-
меси и да поеме дълга от домакинствата или корпорациите. Трябва да намерим 
начин да минем през това“, каза Морно.

Два кораба се сблъскаха  
в езерото Онтарио
Два кораба се сблъскаха в кана-

ла, свързващ езерото Онтарио и 
езерото Ерие в канадската про-

винция. Инцидентът е станал с кора-
би за генерални товари Florence Spirit 
с канадски флаг и Alanis с флаг на Ан-
тигуа и Бабруда. Това стана ясно от 
видео, запечатало момента на сблъ-
съка. Няма данни за пострадали мо-
ряци и от двата плавателни съдове, не се съобщава и за замърсяване в района.

Арестуваха жена 
за смъртта на мъж в Квебек

Жена бе арестувана заради 
смъртта на мъж, открит мър-
тъв на улицата в град Ла Тюк 

в Квебек. Спешна помощ пристигна 
на мястото на инцидента след сиг-
нал за скандал там. Те открили мъж в 
безпомощно състояние и в безсъзна-
ние. Той бил транспортиран в болни-
чен център, където била потвърдена 

смъртта му. Полицията е арестувала жената, която също е била на мястото на ин-
цидента. Службата за сигурност в Квебек все още не е дала подробности за при-
чините за инцидента.

НХЛ подновява сезона  
в Канада на 1 август
Националната хокейна лига на 

САЩ и Канада (НХЛ) ще подно-
ви сезона с турнир за спечел-

ването на „Купа Стенли“ през след-
ващия месец. Очаква се плейофите в 
НХЛ да стартират на 1 август в канад-
ските градове Едмънтън и Торонто 
без присъствието на запалянковци. 
Това се случва близо пет месеца след 
прекъсването на шампионата на НХЛ заради пандемията от Ковид-19. На 1 август 
ще бъдат изиграни общо пет двубоя от НХЛ. Очаква се новият шампион в Лигата 
да бъде излъчен през първите дни на октомври.

CANADA ТЕЛЕГРАФ
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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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Б
ългарка от Чикаго успя да 
привлече като клиент в 
цветарския си магазин све-
товната звезда Ерос Рама-
цоти. Сънародничката ни 

си помислила, че вероятно сънува, 
когато на прага се появила музикал-
ната знаменитост.

Пламена Тодорова пристигнала в 
САЩ, когато била на 21 години, а ма-
газинчето за цветя, което отворила в 
пълното с българи чикагското пред-
градие Розмунд, е нейна стара мечта. 
Когато обаче Ерос Рамацоти се изпра-
вил срещу нея, тя трябвало буквално 
да разтърка очите си, за да се отърси 
от изненадата да види в бутика й да 
влиза един от любимите й изпълните-
ли. Няколко секунди по-късно Плами 
се отърсила от шока от тази

неочаквана среща 
със звездата

и се втурнала да обслужи клиента си.
Самият Рамацоти приел с усмивка 

стъписването на цветарката. Той си 
купил червена роза. Символичното за 
България цвете Плами е избрала и за 
лого на бутика си в предградието Роз-
мунд. След като платил цветето, Ра-
мацоти побъбрил с българката и ос-
танал изключително впечатлен, след 
като тя му споделила, че е израснала 
с неговата музика в Европа, разказва 
„България днес“.

След тази първа среща Рамацоти 

редовно минавал 
да си купува цветя 

от българката.
„Голяма чест е да се запозная с Ерос 

Рамацоти, чиято музика ми е любима, 

и дори да поговоря с него. Обичам теб 
и твоята музика. Благодаря, че дойдо-
хте и направихте деня ни!“, сподели 
под снимка със звездата в мрежата 
собственичката на магазина за цветя.

„Дори и Ерос

Рамацоти знае къде 
да ходи за цветя в Чикаго

коментират клиенти на българката.
Плами разказва, че стигнала слу-

чайно до идеята за отваряне на бутик 
за цветя. Когато пристигнала в САЩ, 
докато се оглеждала с каква работа 
да се захване на първо време, попад-
нала на обява за продавачки на цветя 
в квартален магазин. Няколко години 
се трудила на непълно работно вре-
ме, докато стигне до изпълнението на 
мечтата си да има свое магазинче за 
цветя.

Според познавачи на този зана-
ят българката използва европейския 
си произход, страстта си към пътува-
нията и познаването на различните 
култури, за да създаде уникален фло-
рален дизайн за корпоративни и со-
циални събития. Със сигурност това е 
допаднало и на Ерос Рамацоти, който 
продължава да избира розите на бъл-
гарката.

XСветовната звезда често купува букети от бутика на Плами Тодорова

ВИП среща: Ерос Рамацоти 
при българка от Чикаго

„Голяма чест е да се за-
позная с Ерос Рамацоти, 
чиято музика ми е люби-
ма, и дори да поговоря с 
него. Обичам теб и твоя-
та музика. Благодаря, че 
дойдохте и направихте 
деня ни!“

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Рекорд на заразените  
с коронавирус в света

Рекордно дневно увеличение на за-
разените с COVID-19 в световен ма-
щаб обяви Световната здравна ор-

ганизация. Новите случаи са над 230 000 
за 24 часа в първия ден на седмицата. 
Най-голямото повишение е регистрира-
но в Съединените щати, Бразилия, Ин-
дия и Южна Африка. Предишният дне-
вен рекорд беше само 3 дни по-рано - на 
10 юли, когато бяха регистрирани 228 000 заразени. Смъртните случаи за деня са 
около 5000. Заразените с коронавируса в света наближават прага от 13 милиона.

Маските в магазините  
в Англия - задължителни

След дълги колебания британското 
правителство реши от 24 юли но-
сенето на маски да стане задължи-

телно в магазините в Англия. Мотивите 
са да се избегне нов пик на епидемията 
от коронавирус. В момента носенето на 
маски е задължително от 15 юни само 
в обществения транспорт, а за други-
те затворени обществени пространства 

беше само препоръчително. Срокът от 10 дни има за цел гражданите да имат 
време да се подготвят за новата мярка.

Откриха мъртъв посланика 
на Кипър в Румъния
Посланикът на Кипър в Румъния 

Филипос Критиотис е открит мър-
тъв в резиденцията си в Букурещ. 

„Полицията започна разследване за „по-
дозрителна смърт“, в рамките на което 
се разследва смъртта на дипломата“, съ-
общава „Медиафакс“, позовавайки се на 
полицията. Дипломатът е починал в но-
щта на събота срещу неделя. По пред-
варителни данни той е страдал от сърдечни проблеми, но точната причина за 
смъртта ще бъде установена след аутопсия. От Кипърското външно министер-
ство изказаха съболезнования на семейството на починалия.

Самолет кацна  
заради сигнал за бомба

Самолет, изпълняващ полет меж-
ду Краков и Дъблин, се приземи 
аварийно в Лондон след сигнал за 

бомба. Това съобщи британската поли-
ция. Два изтребителя от военновъздуш-
ните сили на кралството придружили 
самолета до летище Станстед, след като 
нискотарифната компания съобщила за 
открита в тоалетната бележка, че на бор-

да имало експлозиви. „След проверка в самолета установихме, че на борда няма 
нищо подозрително“, заяви полицията в графство Есекс.

Бой между депутати  
в парламента в Тайван
Законодатели от основната опози-

ционна партия в Тайван се сбиха 
със своите колеги от управляваща-

та партия, за да влязат. Сблъсъкът стана 
при опита на управляващите да влязат в 
сградата на парламента. Пътят им оба-
че бе преграден от депутати от опози-
ционната Китайска националистическа 
партия (КМТ), която протестира срещу 
номинирането на Чен Чу, близък помощник на президента Цай Инуън, за ръко-
водител на надзорен орган. В крайна сметка всички влязоха в залата, но опози-
цията завзе и трибуната в опит да спре назначаването.

WORLD ТЕЛЕГРАФ
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В 
продължение на повече от 
30 години този град гъмжи от 
престъпници – наркодилъри, 
терористи, банкови обирджии, 
гангстери, мафиоти и много 

други представители на подземния свят. 
Той дори е обявен за престъпната столи-
ца на Америка, но въпреки това няма да 
го намерите на картата. Причината е, че 
това населено място, в което няма дори 
един постоянен жител, всъщност не е ре-
ално.

Истината е, че фалшивият град в щата 
Вирджиния представлява място за такти-
ческо обучение на агенти на ФБР. Тук ак-
тьори играят роли на тежки криминални 
престъпници, жертви и случайни мину-
вачи, докато стажант-агенти и агенти съ-
бират доказателства, водят разследва-
ния, разрешават криминални случаи и 
провеждат арести. Всички фалшиви, раз-
бира се, но до един с цел да научат как се 
работи във ФБР.

Мястото е наречено 
Алеята на Хоган

То е създадено след 
един от най-кървавите 
епизоди в историята на 
ФБР за всички време-
на. През 1986 година 
група агенти на ФБР 
попадна под дъжд от 
куршуми в престрелка 
със заподозряни бан-
кови обирджии на ули-
ца в Маями. Има убити и 
ранени.

Специален агент на ФБР, отго-
варящ за Маями по време на инцидента, 
Джоузеф Корлес, описва събитията като 
„пагубен ден за ФБР“. От тази трагедия 
идва и промяната – създаването на фал-
шивия град Алеята на Хоган, където да се 
даде възможност на агентите да придо-
бият опит, който им е нужен, за да избе-
гнат бъдещи трагедии.

Фалшивият град на ФБР е разположен 

в близост до истинско населено място 
– Куантико, Вирджиния, разказва News.
com.au. И е направен с помощта на ис-
тински холивудски дизайнери на филмо-
ви сцени.

Сградите или повечето от фасадите 
им са създадени така, че да пресъздават 
реалистична градска среда за обучение 
на агентите. Градът е „екипиран“ с всич-
ки основни удобства на всяко модерно 

градско населено място – включи-
телно банка, хотел, общест-

вена пералня, магазини, 
кино, басейн, къщи и, 

разбира се, бар, всички 
кръстени с имената на 
някои от най-големи-
те исторически съби-
тия за ФБР.

Но ако се вгледа-
те по-сериозно, бихте 

могли да откриете, че 
зад ресторанта „Дракон“ 

се крие класна стая на ФБР, 
а Манхатън Театър Мелодрама 

няма да се окаже любимото ви място, за-
щото в действителност

то е работещ офис на ФБР
Разследващи техники, наблюдение, 

умения за работа с огнестрелно оръжие, 
разследване на терористични дейнос-
ти, арести, събиране и обработка на до-
казателства от местопрестъпление, про-

веждане на издирване и разпити, дори 
симулиране на престрелки, са част от 
случващото се в Алеята на Хоган.

Едно от най-големите предимства на 
обучението е, че то позволява да се по-
добряват и разработват нови тактически 
техники и да се тестват, преди да бъдат 
приложени в реална ситуация. Фалшиви-
те криминални ситуации и измислената 
обстановка дават възможност да се пра-
вят грешки, от които агентите да се поу-
чат и да избягват в реална среда.

Куантино, истинският град, който е в 
съседство с Алеята на Хоган, граничи от 

три страни с едни от най-големите аме-
рикански морски бази. Неговите жители, 
които произхождат от морски семейства, 
често са включвани като актьори в мно-
го престъпни схеми. Влизайки в роля-
та на наркопрестъпници или терористи, 
или жертви или случайни минувачи, те се 
превръщат в едни от основните участни-
ци в обучителната програма. Освен че са 
активни действащи лица, те най-вероят-
но ще се окажат и арестувани и разпи-
тани съвсем като в действителност. По-
някога фалшивите престъпници ще се 
противопоставят на ареста, провокирай-
ки невероятни гонитби.

Веднъж приключили с обучението по 
дадена задача,

артистите стават част 
от обсъждането

след всяко упражнение, като дават обра-
тна връзка и дори предложения.

Името „Алеята на Хоган“ е взето от ко-
микс от края на 19-ти век, в който имало 
алея, наречена така, намираща се в квар-
тал, напомнящ много измисления крими 
град.

Днес названието служи да се опишат 
всякакви тактически тренировъчни пло-
щадки в Америка, дори и по света като 
например Алеята на Хоган, създадена в 
Грейвсенд в Англия през 2003 г.

Крими столицата на Америка дава въз-
можност вече три десетилетия да се обу-
чават ефективно хиляди агенти. Фокусът, 
разбира се, се променя – от задачи с ганг-
стери и банкови крадци до такива с теро-
ристични атаки и заложнически кризи. И 
е сигурно, че ще продължи да бори прес-
тъпниците и занапред.

Фалшивият град, който стана 
крими столица на САЩ

Сн.: FBI

XТой гъмжи от наркодилъри, терористи, гангстери  
и крадци, но не може да бъде открит на картата

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Б
ългарин успя да открадне хи-
ляди чисто нови часовника в 
Нидерландия на стойност над 
половин милион евро и да из-
чезне без следа. Фрапираща-

та кражба е станала от склад на транс-
портна фирма, а скъпите аксесоари са 
били отмъкнати от сънародника ни как-
то си били пакетирани в палета.

Разследването какво се е случило със 
скъпата пратка започнало още през май. 
Тогава в транспортна компания, чийто 
логистичен център е разположен бли-
зо до амстердамското летище Схипхол, 
започнала суетня, тъй като не открили 
партидата от 4400 бройки смарт часов-
ници Аpple. Стигнало се дотам да вър-
нат записи от охранителните камери, за 
да разберат къде са стоварени часовни-
ците при доставката им. Тогава станало 
ясно, че ги няма, а при продължилите 
прегледи лъснала и кражбата.

Разследването показало, че на 16 май 
в логистичния център влязло бяло ка-
мионче Iveco. Шофьорът, облечен с че-
рен анцуг, слязъл от буса, сложил задъл-
жителната светлоотразителна жилетка, 

взел палетна количка и отишъл директ-
но към часовниците. Съвсем бавно и не-
възмутимо

започнал да товари 
палетата

едно след друго в камиона. На никого от 
десетките служители не му направило 
впечатление действията на колегата им, 
когото смятали за шофьор като тях. Ко-

гато и шестте палета заели местата си в 
каросерията, мъжът запалил буса, от ка-
мерата на портала се виждало, че пре-
дал изискуемите документи, след което 
заминал в неизвестна посока.

В транспортната компания установи-
ли, че става въпрос за невероятно наг-
ла кражба, и подали сигнал в Кралското 
полицейско управление. По случая за-
почнало разследване. Първото, което 

криминалистите установили, е, че доку-
ментите, които шофьорът е представил, 
са фалшиви. Самият той явно имал фал-
шива самоличност. Разследващите по-
дозирали, че който и да е наглецът, той 
е получил информация от служители на 
фирмата, и започнали масови разпити в 
компанията. 

Първо бил задържан един работник, а 
миналата седмица още един мъж на 62 
години от градчето Етен-Льор край Бре-
да. И двамата отричат да имат каквото и 
да е общо с изчезването на часовници-
те, но според разследващите те са заме-
сени в случая. Паралелно, но само с от-
носителен успех, върви издирването на 
шофьора, извършил кражбата на часов-
ниците. Ченгетата тръгнали по следите 
на камиона и установили, че той е нает. 
Впоследствие обаче регистрационните 
му номера били сменени.

Наложи се пресцентърът на Кралско-
то полицейско управление да разпрос-
трани снимки от охранителните камери, 
на които се вижда лицето на шофьора. 
В крайна сметка получили информация, 
че това е 37-годишен българин.

XСтойността на задигнатите аксесоари е почти половин милион евро

Българин открадна хиляди 
часовници в Нидерландия

https://www.mbglogistics.com/
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 блог

ят й лидер се страхува да напада Гешев. В 
първия ден от протеста Корнелия Нинова 
се появи пред президенството, но не по-
смя да иде до Съдебната палата, заради 
което бе ехидно атакувана от „дясното“ 
крило на протеста (остри думи на Христо 
Иванов към нея). И тепърва, разбира се, 
ще има раздори в опозицията, инспири-
рани от глупост или в услуга на ГЕРБ – „Не 
щем с умно-красивите“, „Против льотчика 
сме“ и т.н. Но въпреки това е налице енер-
гия за формиране на обща алтернатива.

Има я на политически терен в чисто тех-
нически план. Концепцията „Няма ляво, 
няма дясно“ бе успешно тествана с Мая 
Манолова на столичните избори през ес-
ента. Манолова не е водещ фактор сега, 
но ето че инженеринг от такъв тип се раз-
ширява чрез Радев, Иванов, Нинова... - и 
оформя нещо като блок, който наистина 
може да събори Борисов. Пък и да измис-
ли коалиционна алтернатива.

Енергията за властова промяна е на-
лице и „отдолу“, при народа. На площада 
днес са и умни, и по-малко такива, и кра-
сиви, плюс „боси, изподрани... диви“ (по 
Гео Милев). Последният път, когато заед-
но протестираха всички тия хора, бе сре-
щу Делян Пеевски и БСП. Успяха. Днес на 
мястото на БСП е ГЕРБ...

Борисов нарича всичко това сценарий 
срещу себе си. Факт е, че серия събития 
в последните месеци приличат на подре-
дени, за да кулминират в опит за сваляне 
на властта. Вероятно поне едно чуждо по-
солство желае той да падне. Не може да се 
пренебрегне и обстоятелството, че раз-
мирна мечка играе и в съседна Сърбия. 
В Гърция също има протести. Всичко това 
говори за по-сложен пъзел.

Но са налице и премного фактори, кои-
то изправят българите срещу Борисов по 
чисто вътрешни причини – правото наис-
тина е превърнато в бухалка, корупцията 
задушава всеки читав кълн; Борисов ве-
щае още отчаяние; прокурорските акция 
срещу Радев и редица бизнесмени не це-
лят справедливост, те са ненормална за 
една порядъчна държава наказателна аг-
ресия. Подобни случки е имало и в пре-
дишни години, но акцията срещу прези-
дентството е невиждана злоупотреба с 
власт... Днешните герои може и леко да бъ-
дат извинени, защото стъпват върху чуж-
ди натрупвания. Но преминаха предела, 
така не може повече.

Куп фактори, независимо дали са безко-
ристни или не, противодействат. Това е ба-
лансиращ процес.

Трябва да се признае, че има и ирония 
в него. За защитник на морала претенди-
ра Васил Божков. Бившата звезда на кон-
трапротеста Мая Манолова носи днес зна-
ме. Цветанов не протестира, обаче рече, 
че мястото му е пред президентството. Но 
така е – трагичното и комичното, доброто 
и злото винаги вървят ръка за ръка. Дали 
ще има ново управление и ще бъде ли то 
по-добро, не се знае, но са налице всички-
те предпоставки настоящото най-после да 
бъде съборено без шанс да се върне.

ДИЯН 
БОЖИДАРОВ

Този път Борисов 
може наистина 
да падне

Този път е различно. Бойко Борисов на-
истина може да падне и управлението му 
да свърши завинаги. Налице са куп факто-
ри, които ги нямаше при двукратното пре-
дишно сдаване на власт – обединяваща 
се народна воля, общо прицелена в него 
опозиция, президент, който е таран на не-
доволството, открито воюващ мощен кор-
поративен субект (Васил Божков), късащ 
живо месо от ГЕРБ бивш довереник (Цве-
тан Цветанов). За първи път ГЕРБ и вечният 
демон ДПС са подредени толкова отчетли-
во в очите на обществото в обща редичка. 
Всеобщо е усещането, че те и прокурорът 
им Иван Гешев управляват държавата от-
въд предела на допустимостта.

Не така бе през 2013 г., когато Борисов 
хитро подаде оставка, докато все още про-
тестите не бяха силно фокусирани персо-
нално върху него. ГЕРБ взе най-много гла-
сове на изборите, а БСП и ДПС съставиха 
парламентарно мнозинство, което от са-
мото начало бе малцинство в обществен 
план. Не бе така и през 2016 г., когато Бо-
рисов загуби чрез Цецка Цачева прези-
дентския пост, но беше в позиция да ли-
дира и изпреварва – отново сам поиска 
избори, които да спечели. Сега е различ-
но. Той очевидно отчаяно се е вкопчил 
във властта и влиза в обувките на отдав-
на разжалвани или побеждавани лично 
от него фигури – контрамитингите му са 
също толкова жалки, колкото бяха на Сер-
гей Станишев и Лютви Местан; объркан е 
като позабравения Жан Виденов и невнят-
ния Пламен Орешарски; вика ордите си да 
го пазят като Волен Сидеров, само бяла-
та маса липсва. В първия ден на митинги-
те се защити с външнополитически успех, 
при липсата на вътрешни - 1:1 подобно на 
провалени лидери. Във втория пък успя 
да измисли разпореждането НСО да смък-
не охраната на Ахмед Доган и Делян Пе-
евски – след като главната тема вече бе 
политическата глава на самия премиер. 
Преди избягваше неудобните въпроси с 
клиширани оди за магистралите, сега де-
монстративно отказва изобщо да отгова-
ря на питания. Дави се в логорея, опли-
та се в собствената си мисъл (ако изобщо 
има такава в безкрайните монолози от по-
следните дни). Подобен вървящ след съ-
битията, непродуктивен, а и май уморен 
Борисов не бяхме виждали.

Срещу него все още няма единен поли-
тически субект. БСП не е в кондиция, зани-
мава се с предстоящия конгрес, партийни-

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

„Ахмед Доган показа, че той управлява 
управляващите.“

Бившият зам.-председател на ДПС Осман 
Октай коментира скандала на плажа при 

морския сарай на Ахмед Доган

„Колкото българи отиват в 
Гърция, толкова гърци идват 
в България.“

Министърът на туризма 
Николина Ангелкова в 

коментар на големите 
опашки от българска страна 
на българо-гръцката граница

„Не на страха. Ще си върнем България. 
Мутри, вън!“

Президентът Румен Радев след акцията на 
прокуратурата в президентството

„САЩ да не поискат 
и Беларус да се 
прекръсти, за да не 
навява расизъм.“

Експертът в 
борбата срещу 

тероризма Боян 
Чуков в профила си 

във Facebook

„Тази пандемия ни 
научи на старата 
историческа истина, 
че хлябът ще „изяде“ 
хората, за да могат 
хората да ядат хляб.“

Тв водещият Росен 
Петров за исканията за 

отпускане на мерките 
и за исканията за 

затягането им

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Х
рамът „Св. София“ в Истанбул, 
който 86 години беше музей, 
отново е джамия. Това реши 
Върховният администрати-
вен съд на Турция преди дни 

и така отмени правителствено решение 
от 1934 г. въпреки критиките от чужбина 
и християнски църкви. Съветник на пре-
зидента Реджеп Тайип Ердоган каза, че 
ще бъдат съхранени иконите в постро-
ената през VI век византийска катедра-
ла, статутът на обект на ЮНЕСКО и ще 
остане отворена за туристи.

Въпреки това идеята на президента 
Реджеп Ердоган да превърне църква-
та отново в джамия породи множество 
дискусии и се превърна в основна тема 
освен за балканските и за западните ме-
дии.

Часове след решението на съда Ер-
доган подписа съответния указ, с кой-
то музеят „Света София“ официално бе 
обявен за джамия. Със същия указ соб-
ствеността на храма се прехвърля вър-
ху Дирекцията по вероизповеданията - 
Диянет.

Площадът пред храма в този ден се 
изпълни с хора, а кореспонденти на 
чуждестранни медии предаваха на 
живо решението на Държавния съвет и 
подписването на указа, като водещи ме-
дии нарекоха събитието исторически 

акт на Турция.
Така турският президент загърби кри-

тиките на много страни и на междуна-
родни институции и сбъдна стара меч-
та на консервативните ислямисти. В 
Twitter той обяви, че е подписал указа с 
пожеланието „Нека да е за добро“.

Този акт не е изненада от гледна точка 
на това, че турски групи отдавна се бо-
рят за превръщането на „Света София“ в 
джамия, настоявайки, че това ще отра-
зява по-добре статута на Турция като из-
ключително мюсюлманска страна.

„Света София“ е построена през 6-и 
век като катедрален храм на Константи-
нополската патриаршия. Близо 1000 го-
дини тя е

най-важната 
християнска църква

След като османците завладяват Кон-
стантинопол (дн. Истанбул) през 15-и 
век, я превръщат в джамия. След като 
векове нейните мозайки и стенописи 
стоят като символ на християнско-ис-

лямското съперничество, считаният за 
основател на модерна Турция - Мустафа 
Кемал Ататюрк, през 1935 г. я обявява за 
музей и такъв остава статутът й допре-
ди дни.

Актът на Ататюрк е послание към све-
та, че съвременна Турция иска да се пре-
върне в светска страна. Впоследствие 
храмът е включен в Списъка с обектите 
от световното културно наследство на 
ЮНЕСКО и се превръща в един от сим-
волите на Истанбул.

Организацията на обединените на-
ции за образование, наука и култура 
(ЮНЕСКО) по-рано предупреди Турция 
да не превръща музея от византийската 
епоха в джамия, настоявайки за диалог 
преди това.

„Света София“ е вписана като обект 
на световното културно наследство на 
ЮНЕСКО като част от район, опреде-
лен като „Исторически райони на Ис-
танбул". Това вписване включва реди-
ца ангажименти и правни задължения, 
пише webcafe. Така една държава тряб-
ва да гарантира, че нито една промяна 
не засяга изключителната универсална 
стойност на имотите, вписани на нейна-
та територия“, каза говорител на орга-
низацията. Той добави, че всяка промя-
на изисква предварително уведомяване 
на ЮНЕСКО.

Въпреки призива Турция не се съо-
брази, а от Организацията на обеди-
нените нации за образование, наука и 
култура публикуваха позиция, в която 
изразиха съжалението си за това реше-
ние без предварителни дискусии. Сега 
се очаква статутът на храма в ЮНЕСКО 
да бъде преразгледан.

През изминалите години правител-
ството на Ердоган обяви много бивши 
църкви в Турция за джамии. Но музей-
ният статут на „Света София“ бе запазен, 
въпреки че сградата бе използвана пе-

риодично за мюсюлмански богослуже-
ния.

Решението на Истанбул предизвика 
много реакции по света.

След традиционната неделна Ангел-
ска молитва във Ватикана главата на 
Римокатолическата църква папа Фран-
циск обяви, че е опечален от решението 
и че „мислите му са с Турция“.

От Световния съвет на църквите също 
призоваха Ердоган да се въздържи от 
решението си. А перспективата за подо-
бен ход разтревожи и американските, 
руските и гръцките власти и водещи фи-
гури на църквата, още преди решението 
да стане факт.

Вселенският патриарх Вартоломей, 
който е духовен глава на около 300 млн. 
православни християни по света и чие-
то седалище е в Истанбул, подчерта, че 
превръщането на „Света София“ в джа-
мия ще разочарова християните и

ще раздели Изтока 
и Запада

Патриархът на Руската православна 
църква настоя, че това би застрашило 
християнството, и го определи като „за-
връщане към Средновековието“.

Преди седмици държавният секре-
тар на САЩ Майк Помпео призова чрез 
Twitter Турция да запази музейния ста-
тут на катедралата, за да покаже, че ува-
жава плурализма.

Темата е чувствителна и за Гърция, за 
която сградата има голямо културно-
историческо и религиозно значение. 
Външното министерство в Атина вече 
подложи на критика провежданите в 
храма мюсюлмански молитви, тъй като 
това нарушава правилата на ЮНЕСКО.

Според български експерти също му-
зейният статут на храма не бива да се 
променя. Преди указът да бъде подпи-
сан, историкът проф. Христо Матанов 
изрази мнение, че не трябва да се пипа 
наследството на Кемал Ататюрк, а наме-
рението на Ердоган не е добър сигнал 
към Запада.

Но президентът Реджеп Ердоган ко-
ментира реакциите отвън като „равно-
стойни на пряко нападение срещу на-
шия суверенитет“.

„Мненията на други страни не могат 
да повлияят на нашето решение“, под-
черта турският президент. Той обаче по-
лучава критики и в страната си.

„През последните 1500 г. сградата е 
обслужвала две световни религии, без 
да е била необходима фундаментална 
промяна в нейната архитектура. В целия 
свят има само няколко подобни сгра-
ди. Те трябва да бъдат защитени. Иска-
ме ли да запечатаме това наследство и 
да го скрием? Не бихме ли предпочели 
да го представим на целия свят?“, комен-
тира пред Deutsche Welle историкът от 
Истанбулския университет Едхем Елдем.

Според Сонер Кагаптай, автор на „Им-
перията на Ердоган: Турция и политика-
та на Близкия изток“, превръщайки „Све-
та София“ в музей, Ататюрк е подчертал 
своя ангажимент към секуларизма (от-
стояването, че политическото управле-
ние, институции и прочее трябва да 
действат независимо от религия и рели-
гиозни вярвания, бел. р.), а сега, почти 
век по-късно, Ердоган прави обратното, 
„заливайки публичното пространство 
на Турция със собственото си разбира-
не за религията“.
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Турците разделени 
каква е целта

Съветникът на върховния мюфтия 
на Египет Ибрахим Нигм нарече ре-
шението „опасна политическа игра". 
И според него това е опит на турския 
президент да спечели повече привър-
женици в страната.

„Времето и обстоятелствата на това 
събитие показват, че това е изклю-
чително политическо решение, кое-
то може да се разглежда като опит на 
турския лидер да се превърне в герой, 
като уж защитава мюсюлманските све-
тилища и възражда славата им“, смята 
Нигм.

Само преди година президентът от-
хвърли исканията на ислямистите за 
промяна на статута, тъй като трябвало 
първо да се напълни Синята джамия с 
вярващи, а после да се мисли за „Света 

София". Затова и повечето му критици 
сега разчетоха политически ход.

Според някои анализатори превръ-
щането на някогашната християнска 
църква в джамия би могло да се пре-
върне във фактор, който да закрепи 
разклатените позиции на управлява-
щите. А критиката отвън срещу Ердо-
ган му позволява да се представи като 
защитник на националните ценности 
и интереси на Турция. За много от из-
бирателите му, които са склонни да 
имат националистически-ислямистки 
симпатии, „Света София“ символизира 
завладяването на християнския Кон-
стантинопол от османците и превъз-
ходството на ислямския свят.

Но дали все пак решението не е рис-
ковано? „Света София“ отдавна при-

влича посетители на всяка вяра, а 
миналата година неговият огромен ку-
пол, богато украсени минарета и сред-
новековни стенописи привлякоха око-
ло 3,7 милиона туристи, което я прави 
един от най-посещаваните паметници 
в Турция.

Екскурзоводът Сами Бозби комен-
тира пред Time, че промяната на ста-
тута на „Света София“ може да удължи 
времето за изчакване на опашка, което 
пък би могло да разубеди чужденците 
да я посещават. Това допълнително ще 
нанесе щети на туристическата индус-
трия, която вече страда от пандемия-
та. Така дори оценката отвън да не е 
важна за Ердоган, турската икономика 
след COVID-19 няма нужда от подобни 
ходове, отбелязват експерти.

„Опасна политическа игра“

Повечето турци подкрепят иде-
ята и я приеха с радостни въз-
гласи, но много смятат, че де-

батът сега се повдига основно, за да 

послужи на дневния ред на правител-
ството.

Повече от 55% от анкетираните в 
проучване през юни, проведено от 
турския Metropoll, смятат, че основ-
ната му цел е или да се разсеят дис-
кусиите за икономическата криза в 
Турция, или за да се ползва казусът от 
страна на правителството, за да по-
влияе на предсрочните избори.

През 2019 г., малко след като Турция 
претърпя първата си рецесия от де-
сетилетие, управляващата Партия на 
справедливостта и развитието загуби 
изборите в Истанбул, след като близо 
30 години бе на власт там. Отделно и 
пандемията оказва натиск върху тур-
ската икономика.

Според Deutsche Welle, когато недо-
волството в Турция расте, а доверие-
то към Ердоган спада, в такъв момент 
турският президент редовно вади по 
някой нов политически коз. Според 
анкети доверието към управляващата 
партия е спаднало от 50 на 31%. Зара-
ди това може би точно сега той е ре-
шил да превръща истанбулската „Све-
та София“ в джамия.

XКакво цели Ердоган с променянето на статута на храма

„Св. София“ в Истанбул – 
от църква в джамия

Снимки: БТА
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 в цифри

170 
години от рождението на 
Иван Вазов се честват с раз-
лични прояви в България. 
Награди на името на патриар-
ха на българската литература, 
театрални постановки и пое-
тични четения съпътстват от-
белязването на годишнината. 
В една от проявите се включи 
и американският посланик в 
София Херо Мустафа, която 
прочете емблематичното му 
стихотворение „Родна реч“.

-годишен лабрадор 
ретривър доставя про-
дукти с кошница на кли-
енти, изолирани заради 
коронавирус. Помощни-
кът Ерос „работи“ в магазин 
в колумбийския град Меделин и 
тича с продукти из града. Кучето 
не може да чете адреси, но запом-
ня имената на хората, които са го 
възнаградили с лакомство. С мал-
ко практика Ерос научил как да 
стига и сам до домовете им.

дариха легендарният пе-
вец Елтън Джон и съпру-
гът му Дейвид Фърниш 
за борба с вируса ХИВ в 
Източна Европа и Цен-
трална Азия - единстве-
ният регион, където но-
вите случаи на заразени 
нарастват. Около 1,7 мили-
она души там са с положител-
ни проби за ХИВ - около 4 на сто 
от всичките 38 милиона случая по 
света, сочат данни на ООН.

8

103,52 млн. 
км ще е разстоянието между Земята и най-ярката комета на 23 юли. Тогава кометата 
C/2020 F3 (NEOWISE) ще премине максимално близо до нашата планета. От Земята C/2020 
F3 може да се наблюдава преди зазоряване над североизточния хоризонт, а от 10 юли ще 
се вижда и нощем. След 20 юли тя ще може да бъде виждана само вечер и през първата 
половина на нощта.

$25 млн.

https://www.brookhavenmarket.com/
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К
ардамонът е екзотична под-
правка, която има леко пи-
перлив вкус. Получава се при 
смилането на шушулките на 
растението elettaria, отглежда-

но в страни като Индия, Бангладеш, Бу-
тан, Непал и др. Много козметични ком-
пании използват етеричните му масла 
като съставна част за своите продукти. 
Освен централното място, което заема в 
индийската и азиатската кухня, прахът е 
широко използван в аюрведичната меди-
цина.

Кардамонът е от семейството на джин-
джифила и съдържа много полезни ми-
нерали и витамини. Според аюрведи-
ческата медицина е подходящ за много 
неразположения – от храносмилателни 
проблеми до депресивни състояния и 
инфекциозни заболявания.

Кардамонът има антиоксидантно, ан-
тивирусно, антибактериално, противо-
гъбично, диуретично и противовъзпали-
телно средство.

Древните китайски лечители смятали, 
че редовната и премерена употреба на 
кардамон може да лекува почти всички 
болести, защото ароматната подправка 
е много добро средство за прочистване 
на организма. Той е известен със своите 
полезни свойства при лечението и про-

филактиката на заболявания, свързани с 
бъбреците и пикочния мехур. За карда-
мона се говори още, че е подправка, коя-
то може да избави болните от рак. Редов-
ният му прием

намалява кръвното 
налягане

и премахва калция от бъбреците. Кафе 
с кардамон подобрява храносмилането. 
Факт е, че кардамонът увеличава потока 
на жлъчката, което помага при храносми-
лането и облекчава спазмите. Освен това, 
поради неговото газогонно качество, той 
елиминира подуването на корема и об-
разуването на газове.

От древността до днес в Индия под-
правката се използва за лечение на въз-
палителни процеси в устната кухина. 
Само едно или две зрънца правят чуде-
са – лекуват възпаленията в устата и са в 
състояние да направят дъха ви свеж и из-
кусителен.

Интересен факт е, че в страните от 
Близкия изток кардамонът се слага в ка-
фето, а в други страни като Иран се вари 
като чай. Все по-често се използва и в 

средиземноморската кухня, както и за 
десерти - особено в индийската кухня – 
използват го и като овкусител за сладо-
леди.

Във Франция от етеричните масла на 
подправката се правят парфюми и кре-
мове, които не само ухаят добре, но и 
действат благоприятно на кожата. В ня-
кои от скандинавските страни подправ-
ката се използва при мариноването на 
херинга и така рибата добива страхотен 
вкус и аромат.

Предпазва сърцето
Някои изследвания върху животни 

свързват консумацията на кардамон с 
по-добро здраве на сърцето. Въпреки че 
са нужни повече проучвания, се знае, че 
кардамонът може да помогне за предпаз-
ване от инфаркт. Това се дължи на него-
вите антиоксидантни свойства, които по-
добряват сърдечната функция.

Друго проучване при плъхове устано-
вява, че маслото от кардамон намалява 
лошия холестерол, което също е пред-
поставка за по-здраво сърце.

Естествен антидепресант
В днешно време много хора се разбо-

ляват под въздействието на стреса. При-
емът на кардамон е отлично средство за 
намаляване на напрежението и справяне 
с депресията. Най-лесният начин, по кой-
то да използвате кардамон при тревож-
ност, е да сварите няколко шушулки във 
вода или кипнете малко прах, след което 
да прецедите и пиете отварата.

Кардамонът помага при депресия, за-
щото може да се използва и в аромате-
рапията. А тя помага при главоболие, 
тревожност, болка и липса на сън. Ете-
ричните масла, открити в подправката, 
всъщност са едни от най-често използва-

ните при лечение с аромати.
Кардамонът има и диуретични свой-

ства. Попаднал в тялото, прахът съдейст-
ва за изхвърлянето на излишната вода, 
задържана в пикочните пътища и бъбре-
ците.

Подобрява състоянието 
на косата и скалпа

Не си мислете, че употребата на под-
правката прави ястията по-ароматни и 
помага само за здравето. Прахът има и 
свойства, които се грижат за косата и 
скалпа на главата. Антибактериалните и 
антиоксидантните свойства прочистват 
кожата на главата от замърсявания и така 
предпазват от инфекции и насърчават 
растежа на косата.

Ако искате да използвате кардамона в 
грижата за вашата коса, може да добави-
те малко прах към шампоана си или да си 
направите отвара от него, с която да се 
миете. Пиенето на чай от кардамон също 
може да помогне – да направи косата ви 
по-гъста и бляскава.

За борба с излишните килограми ди-
етолозите препоръчват зеления карда-
мон. Едно сутрешно кафе с подправката 
едва ли ще смъкне 10 кг от снагата ни. Но 
в съчетание с други мерки, тя става онзи 
стартов механизъм и катализатор, без 
които нито едно отслабване няма да се 
получи.

Лека храна, движение, гимнастика или 
продължителни разходки на открито в 
бързо темпо. Ето такива мерки, съчета-
ни с 1 или 2 кафета с кардамон на ден, 
ще дадат видим резултат. Единственото 
изискване е подправката да се използва 
редовно. Като повечето природни сред-
ства, тя работи с натрупване и само при 
такива условия полезните й свойства ще 
могат да се проявят в пълна степен.

Подправката е идеална за детокс и с доказани ползи за здравето и красотата

Кардамонът – 
разкрасител 
и лечител

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн. Wikipedia

https://www.zneimerlaw.com/
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К
ъси и дълги, широки и тес-
ни, панталони, рокли или га-
щеризони, всички те имат 
принт, който допълнително 
ги прави модерни и допри-

нася за перфектната ни визия. От цвет-
ните животински мотиви до любимата 
лятна градина в гардероба, от нежните 
преливащи тонове до ретро точките, ви-
жте кои са актуалните принтове за лято 
2020.

Животински принт
Животинските принтове владеят из-

цяло модните тенденции. Затова не е из-
ненада, че откриваме анималистичните 
мотиви в топ принт трендовете за лято 
2020. Освен в чистия си и естествен вид 

обаче, забелязваме, че много дизайнери 
добавят цвят към тях и ги видоизменят. 
Цветните животински принтове са све-
жи и много интересни за летния ви гар-
дероб.

Принт с преливащи 
цветове

Всевъзможни съчетания от прели-
ващи цветове виждаме сред летните 

тенденции. Този принт има много раз-
новидности - от омбре ефект, през аква-
рело-подобни съчетания до абстрактни 
комбинации. Дрехите в преливащи цве-
тове са нежни и закачливи, идеални за 
почитателите на многоцветния гарде-
роб.

Флорални мотиви
Няма по-лятна тенденция от флорал-

ните мотиви. Цветната градина в гарде-
роба за лято 2020 е много разнообраз-
на. Може да видите както големи цветни 
щампи, така и по-дребни, които са с рет-
ро излъчване, разказва rozali.

Разновидност на флоралните мотиви 
за лято 2020 е тропическият принт. Той е 
много по-екзотичен и предизвикателен, 
но също толкова свеж.

Принт на точки
Друга закачлива и ретро тенденция 

при принтовете са точките. Принтът на 
точки се свързва с края на 50-те и нача-
лото на 60-те години и винаги ще носи 
в себе си излъчването на тези отминали 
времена. Принтът на точки най-често се 
среща при летните рокли и блузите, по-
рядко при други дрехи или аксесоари. 
Бъдете внимателни, когато избирате с 
какво да го съчетавате, за да не стане ви-
зията претрупана.

Разнообразно каре
Ако харесвате принтовете, които са 

по-изтънчени, то със сигурност ще се 
зарадвате да чуете, че карето е актуал-
но това лято. За разлика от други сезо-
ни обаче, не виждаме някоя негова раз-
новидност да доминира над останалите. 
Модерни са както по-едрите карета в 
неутрални тонове, така и по-дребните 
цветни варианти.

Топ 5: 
Модерните 
принтове  
на лятото

Вижте кои мотиви  
са в тренда този сезон
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До края на годината автомобил-
ният производител „Тесла“ ще 
може да направи колите си 
напълно автономни. Това обя-
ви основателят на компанията 

Илон Мъск.
Много близо сме до постигането на 

основните критерии на автономност 
(ниво 5), която не изисква

никакво участие на водача
каза той.

Сегашният автопилот на „Тесла“, ниво 
2, изисква водачът да бъде нащрек и го-
тов да действа, с ръце на волана. Но бъ-
деща актуализация на софтуера може да 
активира автономия на пето ниво в ав-
томобилите - без да има нужда от нов 
хардуер, каза Мъск.

„Изключително съм уверен, че ниво 5 
или по същество „пълна автономия“ ще 
се случи и мисля, че ще се случи много 
бързо“, каза Мъск по време на видеосъ-
общение при откриването на годишната 
Световна конференция за изкуствен ин-
телект (WAIC) в Шанхай.

„Оставам уверен, че тази година ще 
имаме основната функционалност за ав-
тономия на ниво 5.“

Автопроизводителите и технологич-
ните компании, включително „Алфабет“ 
и „Юбър“, инвестират милиарди в ин-
дустрията за автономно шофиране. За-
познати с индустрията обаче заявиха, че 
ще отнеме време технологията да бъде 
подготвена и обществеността да се до-
вери напълно на автономните превозни 
средства.

„Тесла“ също разработва нови систе-
ми за охлаждане, за да даде възможност 
за използването на по-модерни компю-
три в автомобилите, каза Мъск.

„Тесла“ стана най-скъпият автомоби-
лен производител, след като акциите й 
скочиха до рекордни високи стойности, 
а пазарната капитализация изпревари 

тази на бившия номер едно „Тойота“.

Много малки проблеми?
Компанията няма „фундаментални“ 

проблеми с автономията от пето ниво, 
а много малки проблеми, заяви Мъск. 
„Предизвикателството е да разрешим 
всички онези малки проблеми и да обе-
диним цялата система.“

Според анализатора на IHS Markit Тим 
Уркхарт автономното шофиране на ниво 
5 е „свещеният граал“ на индустрията.

„Това е обикновеното смело изказва-
не от страна на Мъск“, каза той пред BBС. 
„Дори и „Тесла“ да може надеждно да 
внедри технологията в производството, 
регулаторната среда на всички основ-
ни пазари изостава, така че просто не е 
позволено да използвате напълно авто-
номни превозни средства на пътя.“

Някои потребители на „Тесла“ вече 
злоупотребяват с настоящата техноло-
гия, смята Уркхарт. „Винаги съм поставял 
леко под съмнение името на системата. 
Фактът, че се нарича „Автопилот“, когато 
е само система от второ ниво, е пробле-
матичен.“

„Няма основни изисквания за автоно-
мия на ниво 5 - това трябва да бъде аб-
солютно непробиваема, глупако-устой-
чива система, която трябва да се тества 
в реална среда до безкрай“, каза той.

XПето ниво на автономност ще се случи до края на годината

Мъск пуска напълно 
автономна Tesla

Сн.: TeslaСн.: slashgear.com

Сн.: Yahoo �nance

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Илон Мъск удържа на думата си 
и компанията му пусна летни 
шорти на пазара. Преди дни 

CEO-то на Tesla оповести в Twitter но-
вия продукт, като малко след това се 
появиха и снимки на червените къси 
панталони с надпис S3XY от задната 
страна. Те се оказаха толкова популяр-
ни, че в един момент сайтът на Tesla 
падна, неуспявайки да се справи с тра-
фика от хора.

Цялата идея зад аксесоара е шега, 
насочена към Tesla shorters (хора, кои-
то чакат да купят евтино акции на ком-

панията, за да ги продадат след това 
скъпо). Тези хора обикновено често 
критикуват компаниите, чиито акции 
са набелязали, и Мъск е в своеобразна 
интернет война от години с тях.

Цената на късите панталони също 
е шега. Те струват $69.420, а това, ос-
вен очевидните препратки, се отнася 
и към това, че Мъск съобщи, че ще сва-
ли компанията от борсата, когато це-
ната на акциите стане $420. Във всички 
случаи шортите са много популярни и 
към момента на писане на този текст 
бройките отдавна са свършили.

Новият продукт на Tesla – 
къси панталонки

Прост и ефективен метод за пре-
чистването на водата е надеж-
да за близо 780 млн. души от 

целия свят, които нямат достъп до 
питейна вода. Дава я организация-
та с нестопанска цел WATERisLIFE. Тя 
създаде гениалното изобретение 
Drinkable Book – книга, чиито страни-
ци могат да пречистват водата, пише 
Goodnet.org.

Всяка страница е покрита със сре-
бърни наночастици. Когато водата 

премине през тях, 99,9 процента от 
бактериите се унищожават и тя става 
годна за пиене. Веднъж щом страни-
цата бъде откъсната, тя може да се из-
ползва многократно като филтър.

Още по-впечатляващото е, че книга-
та образова хората за водната хигие-
на и включва полезни съвети за здра-
веопазването. С други думи, Drinkable 
Book представлява една перфектна 
комбинация между практично реше-
ние и образователен инструмент.

Книга „създава“ 
питейна вода

Ч
овечеството се подготвя съв-
сем скоро да добива полезни 
изкопаеми от Луната. Про-
цесът може да започне още 
пpeз 2025 г. Интepecнoтo e, 

чe тoй нa пъpвo вpeмe нямa дa включ-
вa добив на злaтo и диaмaнти, a чиcтa 
aтoмнa eнepгия, кoятo cпopeд плaт-
фopмaтa mіnіng.соm ce oцeнявa нa тpи-
лиoни дoлapи.

Toвa oбaчe нe oзнaчaвa, чe yчeни-
тe иcкaт дa cтpoят aтoмнa eлeктpoцeн-
тpaлa нa Луната. Bcъщнocт тe 

щe дoбивaт peгoлит - 
pexaвият xeтepoгeнeн 
мaтepиaл, 

пoкpивaщ гoлитe cкaли, кoйтo ce e 
oбpaзyвaл в peзyлтaт нa мeтeopитнитe 
yдapи пo пoвъpxнocттa нa Лyнaтa. Toй ce 
cpeщa и нa Зeмятa, c тaзи paзликa, чe тyк 
e пpeмeceн c пoчви, вyлкaничeн пpax, 
coли и opгaнични кoмпoнeнти.

Caм пo ceбe cи, peгoлитът нe e тoлкoвa 
пoлeзeн. Toвa, кoeтo yчeнитe ce нaдявaт 
дa нaпpaвят c нeгo oбaчe, e дa дoбият 
вoдa, киcлopoд, мeтaл и изoтoпa xeлий-3. 
Пocлeдният e нaй-цeнният, зaщoтo мoжe 
дa ce изпoлзвa зa тepмoядpeния cинтeз 
нa бъдeщeтo.

Oцeнкaтa нa cпeциaлиcтитe e, чe oт 

peгoлитa нa пoвъpxнocттa нa Лyнaтa 
мoжe дa ce дoбият милиoни тoнoвe 
xeлий-3, мaкap чe caмo oкoлo чeтвъpт 
oт тяx мoжe дa ce дocтaвят дo Зeмятa, 
cмятa диpeктopът нa Fuѕіоn Тесhnоlоgу 
Іnѕtіtutе към Unіvеrѕіtу оf Wіѕсоnѕіn-
Маdіѕоn Джepaлд Kyлчинcки.

Toвa oбaчe нe e cepиoзeн пpoблeм, 

тъй кaтo дopи и пoдoбнo кoличecтвo щe 
cтигнe зa eнepгийнитe нyжди нa Зeмя-
тa в cлeдвaщитe мeждy двa и пeт вeкa, 
пocoчвa eкcпepтът. Heгoвaтa oцeнкa e, 
чe дoбитият oт peгoлита xeлий-3 мoжe 
дa ce тъpгyвa зa 5 млн. дoлapa зa тoн.

Зaceгa e яcнo, чe миcиятa щe e oглaвя-
вaнa oт Eвpoпeйcкaтa кocмичecкa aгeн-

ция, a в нeя щe ce включи и АrіаnеGrоuр, 
кaтo към тяx щe yчacтвaт и yчeни 
„пoчacoвo“.

Aкo Eвpoпa иcкa дa e лидep в тoвa oт-
нoшeниe, тpябвa дa пoбъpзa c миcиятa, 
зaщoтo Kитaй вeчe двyкpaтнo изпpaти 
acтpoнaвти нa Лyнaтa пpeз пocлeдни-
тe 20 гoдини, казват учени. Cтpaнaтa, 
a cъщo и Индия, вeчe нeвeднъж пoco-
чиxa, чe щe ce cтpeмят дa зaпoчнaт из-
вличaнeтo нa xeлий-3 oт peгoлитa нa 
cпътникa ни.

Ho тe нe ca eдинcтвeнитe. Люкceм-
бypг вeчe cтapтиpa oфициaлнa ини-
циaтивa зa пpoмoтиpaнe нa дoбивa нa 
пoлeзни изкoпaеми нa Лyнaтa, a цeлтa 
нa cтpaнaтa e дa ce пpeвъpнe в лидep 
нa Cтapия кoнтинeнт в кocмичecкoтo 
миннo дeлo. Kaнaдa пък cи пapтниpa c 
Dеltіоn Іnnоvаtіоnѕ, зa дa пpoyчи въз-
мoжнocтитe зa пoдoбнo нaчинaниe.

Чиcтo пpaвнo, дoбивът нa пoлeзни 
изкoпaeми oт Лyнaтa бeшe paзpeшeн 
oт пpeзидeнтa нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп, 
кoйтo пpeз aпpил пoдпиca изпълнитeл-
нa зaпoвeд, cпopeд кoятo Кocмocът e 
„пpaвнo и физичecки yникaлнa cфepa нa 
чoвeшкитe дeйнocти". Taкa нe e зaдъл-
житeлнo дa имa мeждyнapoднa cпoгoд-
бa, зa дa мoгaт житeлитe нa cтpaнaтa дa 
дoбивaт pecypcи извън Зeмятa.

XРедица държави вече подготвят мисии към спътника на Земята

2025 г.: Човекът отива на Луната, 
за да добива полезни изкопаеми

Сн.: Pixabay

Сн.: Tesla

Сн.: davidairey.com
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С
таи, оборудвани с уреди за 
мъчения, и килии, пригодени 
за затвор, откриха преди дни 
нидерландски полицаи в кон-
тейнери за превоз на товари. 

Зловещите находки са час от разследва-
нето, свързано с платформата EncroChat.

След внушителните 800 ареста из цяла 
Европа на хора, заподозрени в организи-
ране и осъществяване на мокри поръчки 
и сделки с наркотици, случаят се развива 
с нови шокиращи разкрития.

Като част от разследването по случая 
„EncroChat“, откритието на полицията в 
Ротердам е като сюжет за криминален 
психотрилър. Импровизираните затвор-
нически килии и стаята за изтезания са 
били укрити в седем контейнера за пре-
воз на морски товари. Прокуратурата 
разпространи снимка на стаята за изте-
зания, определяйки я като

„смразяваща и шокираща“
До контейнерите властите стигат, след 

като полицията прихвана телефонни 
разговори и съобщения, изпратени чрез 
EncroChat, за която мащабна операция 
в няколко европейски държави вече ви 
разказахме.

Корабните контейнери, все още неиз-
ползвани, са били открити в склад в юж-
ния град Ваулс Плантаж - селце в Югоза-
падна Нидерландия, близо до границата 
с Белгия. Шест от тях били предназначе-
ни за затворнически килии, със звуко-
изолация, преносими тоалетни, белез-
ници и вериги, прикрепени за тавана и 
пода. Според прокуратурата целта на ве-
ригите и белезниците била да може да 
бъде вързан с белезници човек в изпра-
вена поза... като за мъчения.

Контейнерите са снабдени и с камери 
за дистанционно наблюдение и облицо-
вани с алуминий, за да не бъдат засече-
ни с термокамера от въздуха, разказва 
webcafe.Така контейнерът е превърнат в 
съвсем реална стая за мъчения - специ-
ално звуко- и термоизолирано помеще-
ние.

Вътре бил поставен зъболекарски стол 
с каиши за краката и ръцете, хирургиче-
ски инструменти, ножици за жив плет, 
клещи и ножове. Намерени са и

черни памучни торбички
за които се предполага, че трябвало да 
бъдат поставяни на главите на жертви-

те при евентуални мъчения с давене (из-
вестни като waterboarding).

Полицаите открили и три крадени ми-
нивана, два автомобила марка BMW, се-
дем пистолета и китайски вариант на ав-
томата АК-47. Общо 25 оръжия са иззети 
от всички заподозрени.

Според следователите те възнамеря-
вали да се облекат в полицейски унифор-
ми, за да извършат отвличанията. На тази 
мисъл ги навеждат откритите при пре-
търсванията бронежилетки, сини лампи 
и полицейски униформи.

От разследването може да се заклю-
чи и кои са предполагаемите жертви, за 
които били предвидени стаите за мъче-
ния. Полицията обаче успява да ги пре-
дупреди навреме и те са се укрили ус-
пешно. Имената им не се разкриват, но се 
уточнява, че отвличанията са били пла-
нирани много прецизно. В тях щели да 
участват няколко екипа, екипирани и въ-
оръжени специално за целта.

„Бяха предотвратени

планирани отвличания
вземане на заложници и други тежки 
престъпления“, казват от полицията, като 
добавят, че шестима души от Нидерлан-
дия са задържани по случая преди две 

седмици - на 22 юни.
Миналия понеделник, 6 юли, съдът в 

Амстердам постанови задържането им 
за 90 дни, докато трае разследването, за-
почнало през април. Те са разследвани 
за планиране на отвличане и вземане на 
заложници за тежко физическо насилие.

Откриването на контейнерите е пред-
шествано от серия от успешни разкрития 
и арести на британската полиция, Евро-
пол и още няколко национални полиции.

Преди два месеца френската и нидер-
ландската полиция успяват да се внедрят 
в платформата за криптирани комуника-
ции EncroChat, осигуряваща бърза и си-
гурна телефонна и мобилна връзка. Тя 
има около

60 000 потребители 
по целия свят

Самите създатели и платформата не 
са обвинени, че мрежата им е ползвана 
от престъпни организации, но тя вече е 
закрита. Чрез нея се координирали раз-
пространение на незаконни стоки, пране 
на пари и се обсъждали бъдещи на убий-
ства на съперници на криминалния па-
зар.

Най-много задържани по случая 
„EncroChat“ има във Великобритания - 

746, и в Нидерландия - над 100. Арести 
има също в Норвегия, Испания и Швеция.

Конкретно разследванията на нидер-
ландската полиция били обединени под 
кодовото име 26Lemont. В страната са за-
държани над 8000 килограма кокаин и 
1200 килограма метамфетамин на прах, 
демонтирани са 19 лаборатории за син-
тетична дрога и са иззети десетки огне-
стрелни оръжия.

Самата мрежа EncroChat е продавала 
криптирани телефони с гаранция за ано-
нимност, с набор от специални функции 
за премахване на идентифицираща ин-
формация. Те били специално модифи-
цирани и осигурявали сигурни разго-
вори и съобщения, които се изтривали 
сами от устройството на получателя.

Предлагали и

услуга „паник изтриване“
при което всички данни могат да изчез-
нат след въвеждане на четирицифрен 
код, и то при заключен екран. Система-
та работила на персонализирани теле-
фони с Android и предлагала идеалната 
защитена среда за обсъждане на крими-
нални въпроси.

Шифрованата система за съобщения 
за първи път попада под вниманието на 
френската жандармерия през 2017 г. При 
операции срещу организираната прес-
тъпност френските власти редовно виж-
дали въпросните телефони.

Успели да използват техническо ус-
тройство, което им позволило достъп 
до шифрованите съобщения, изпратени 
по мрежата на компанията, но не и тях-
ното разчитане. Кодът за криптиране бил 
пробит едва през тази година, когато в 
операцията се включват Националната 
агенция по престъпността във Велико-
британия, Европол и полициите на Шве-
ция, Испания и Норвегия.

Така именно се стига и до последните 
разкрития за контейнерите килии и стая-
та за мъчения в Нидерландия. Още преди 
да бъдат спрени планираните отвлича-
ния на съперници, операцията бе опре-
делена като „масов пробив“ срещу орга-
низираната престъпност.

Какво още ще разкрият властите, из-
глежда е извън въображението на обик-
новените хора, но е сигурно, че мащабна-
та операция ще доведе до още плашещи 
подробности за уреждането на сметки в 
престъпните среди.

XКакво представляват местата, открити в контейнери в Нидерландия

Клещи, ножове и каиши – 
пътуващите стаи за мъчение

Снимки: Полицията на Нидерландия

Сн.: БТА
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С
игурността на Гислейн Мак-
суел е от най-висок приори-
тет за служителите в центъ-
ра за задържане в Бруклин, 
където бе откарана, след 

като бе арестувана. 58-годишната дъ-
щеря на бившия медиен магнат Робърт 
Максуел бе арестувана в имението си в 
Ню Хемпшир преди две седмици, а сре-
щу нея са повдигнати шест обвинения 
за примамване на непълнолетни лица 
за извършване на незаконни сексуал-
ни действия и две обвинения за лъжес-
видетелстване.

Спенсър Кувин, адвокатът на жерт-
вите на Епстайн, заяви, че се опасява, 
че на Максуел може да й бъде „затво-
рена устата“ още през първите дни на 
престоя й в ареста. „Не мисля, че тя ще 
излезе жива от затвора“, каза Кувин и 
припомни, че когато е прогнозирал съ-
щото за Епстийн, хората са му се сме-
ели.

Заради високия риск от самоубий-
ство Гислейн Максуел е била накарана 
да носи в ареста хартиени дрехи и

да спи на хартиени 
чаршафи

Според служители в центъра има 
явни притеснения, че тя може да на-
вреди на себе си или че други затвор-

ници може да се опитат да я нападнат.
Между 1994 и 1997 г. Максуел е сред 

най-близките сътрудници на Джефри 

Епстийн и е била в „интимни отноше-
ния“ с него, пише в обвинителния акт. 
Самият Епстийн беше арестуван мина-
лата година в Ню Йорк след твърдени-
ята, че управлява сексмрежа от непъл-
нолетни момичета. Докато очакваше 
делото си в ареста обаче, той почина в 
затвора. Смъртта му беше определена 
като самоубийство.

Сега Максуел е изправена пред об-
винения за престъпленията, свързани 
с Епстийн.

Една от предполагаемите жертви на 
мултимилионера - Вирджиния Джуф-
ре, обвини Максуел, че я е назначила 
за негова „масажистка“. Тогава Джуфре 
е била само на 15 г.

Други жени също твърдят, че Максу-
ел е участвала в деянията на Епстийн. 
Една от тях - Сара Рансъм, сподели, че 
Максуел е контролирала момичетата и 
е била тяхна „мадам“.

Самата Максуел, благодарение на 
баща си, е имала много контакти и е за-
познала Епстийн с много от нейните

богати и влиятелни 
приятели

включително Бил Клинтън и херцога на 
Йорк.

Прокурорите настояват Максуел да 
не бъде освобождавана под гаранция, 
тъй като има „екстремен“ риск за бяг-
ство. Тя разполага с паспорти от САЩ, 
Великобритания и Франция.

Установено е наличието на 15 банко-
ви сметки, свързани с нея, като балан-
сите в тях варират от стотици хиляди 
до над 20 милиона долара.

Ако бъде осъдена, Максуел може да 
получи присъда до 35 години.

Мултимилионерът Джефри Епстийн 
бе обвинен в редица сексуални прес-
тъпления и трафик на малолетни и не-
пълнолетни момичета. Предполага се, 
че в престъпната му дейност са били 
замесени и част от неговите влиятелни 
познати и приятели. Но той така и не 
свидетелства за това. 

За Гислейн Максуел: „Едва ли 
ще излезе жива от затвора“
XПоловинката на Джефри Епстийн е с хартиени дрехи против самоубийство в ареста

Засилва се натискът върху принц Ан-
дрю да даде показания пред разслед-
ващи от ФБР след арестуването на 
Гислейн Максуел по обвинения в секс 
трафик и лъжесвидетелстване. То е 
част от продължаващото разследване 
на самоубилия се милиардер Джефри 
Епстийн, пише „Гардиън“.

На пресконференция в Ню Йорк 
прокуратурата, която разкри подроб-
ности за повдигнатите обвинения сре-
щу Максуел, призова принца да свиде-
телства.

Източник, близък до принца, комен-
тира, че адвокатите му два пъти се оп-

итали да се свържат с Министерството 
на правосъдието на САЩ, но до този 
момент няма отговор.

Принцът не крие, че с Максуел са 
дългогодишни приятели и че тя го е за-
познала с Епстийн, който се самоуби в 
килията си миналия август, след като 
му бяха повдигнати обвинения в секс 
трафик на непълнолетни.

Принц Андрю е обвиняван от Вир-
джиния Джуфре, която твърди, че е 
била принудена да прави секс с него в 
жилището на Максуел в Лондон, когато 
е била на 17 г. Принцът категорично от-
хвърля обвиненията.

След ареста: Натиск 
над принц Андрю

Гислейн Максуел при ареста й

Сн.:Flickr

Джефри Епстийн в ареста, малко преди да бъде 
открит мъртъв в килията си.

Центърът за задържане в Бруклин, където бе отведена Максуел.

Снимки: БТА
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Селска бръснарница. Бай Михал бръс-
нарят бръсне клиент от града. Отдясно 
малко поработи, отляво минава, пак от 
дясно. В краката му жълт котарак следи 
процедурата: Заедно с майстора минава 
ту отдясно, ту отляво.

Клиентът:
- Котаракът ви май е дресиран?
- Ааа, не! Ухо чака...

  
Маска за лице с лимон: вземаме ли-

монче. Нарязваме го в чинийка. Налива-
ме коняче в чашката. Изпиваме конячето 
и изяждаме лимончето. Лицето сияе и е 
свежо.

  
- Скъпи, заключи ли вратата преди ля-

гане?
- Заключих.
- Дръпна ли френското резе?
- Дръпнах.
- Постави ли холандския лост?
- Поставих.
- Заключи ли английския катинар?
- Заключих.
- А верижката сложи ли?
- Забравих.
- Браво! Значи - крадци, влизайте, гра-

бете ни!

  
Бихте ли ми казали дали в наденицата 

има генномодифицирани продукти?
- Ама сте и вие! В нея въобще няма ни-

какви продукти. Само нишесте, оцвети-
тел и хартия. Яжте спокойно!

  
Най-добрата диета – ядеш, каквото ти 

се яде, когато си поискаш и колкото си 
искаш. Вярно, не се отслабва, но затова 
пък ти е приятно да я спазваш!

  
Правилата на добрия тон: да живееш 

в блато и да не си жаба е ужасно. Да си 
жаба и да не живееш в блато, е нетактич-
но.

  
Осъден на смърт седи на електриче-

ския стол.
Палачът го пита:
- Какво е последното ти желание?
- Искам да ми държиш ръката. Така ще 

бъда по-спокоен.

  
Не искам да живея в Париж! Първо, не 

знам френски и второ - далече ми е от 

работата.

  
Някъде в Америка един 

шеф обещал на всеки, който 
успее да преплува езерото с 
крокодилите, по 5 милиона 
долара. Ако някой се проб-
ва, но не успее, семейството 
му щяло да получи 3 мили-
она. Известно време нямало 
желаещи, всички се ослушва-
ли, но един се хвърлил. Сме-
ло подскачал, криел се, борил 
се, плувал всякакъв стил и на-
края, със сетни сили, целият в рани, ус-
пял да стигне до отсрещния бряг. И ес-
тествено, запсувал:

- Кой ме бутна?
Оказала се жена му. От там идва посло-

вицата „Зад всеки успял мъж стои една 
жена.“

  
- Познавам ви отнякъде.
- Възможно е, аз често ходя някъде.

  
- Вашето финансово положение?
- Влизам в моловете само за да се сто-

пля...

  
Жена разхожда дакел, който е облечен 

с плетен пуловер. Към тях се затичва ог-
ромна овчарка и започва да души дакел-
чето. Жената подвиква към стопанина:

- Мъжка ли е овчарката? Че моят си 
пада голям интригант!

Стопанинът:
- Нищо чудно! С тоя розов пуловер...

  
- Вие хазартна натура ли сте?
- Да, разчитам единствено на заплата.

  
Двама обсъждат годежа на свой прия-

тел:
- Ами той толкова скъпи подаръци на-

прави на любовницата си, че сега се жени 
за нея по сметка.

  
И аз станах жертва на телефонните из-

мамници. Една ми вика: „Ще ти звънна"... 
и не звънна.

  
- Е, как беше в Лондон? Имаше ли про-

блеми с английския?
- Нямах. Англичаните имаха.

  
Влиятелен човек иска да подари кола 

на политик.
- Знаете, че не мога да приема - протес-

тира политикът. - Това е подкуп!
- Тогава ще ви я продам за двадесет до-

лара - предлага бизнесменът.
- В такъв случай ще взема две...

  
Във Фейсбук всички сме такива дзен 

философи, а като се видим на живо, и:
- Ко стаа?
- Ам ко да стаа...

  
Сомалийски имигрант пристига в Бер-

лин. Спира първия срещнат човек, дето 
вижда, и му казва:

– Благодаря ви, господине. Германия 
ми позволи да живея тук, даде ми жили-
ще, помощи за храна, безплатно меди-
цинско обслужване, безплатно образова-
ние и никакви данъци!

Минувачът му казва:
– Имате грешка, аз съм афганистанец.
Сомалиецът продължава нататък, сре-

ща друг минувач:
– Благодаря за красивата ви страна и 

т.н.
А човекът му казва:
– Аз не съм немец бе, аз съм иранец.
Сомалиецът не се отказал, продължава 

нататък, стиска ръката на следващия ми-
нувач и пак го поздравява:

– Благодаря ви за всичко във вашата 
прекрасна Германия!

– Абе, човек, аз не съм германец, аз съм 
турчин!

– Е, добре де, а къде са германците?
- Къде, къде – погледнал си часовника 

минувачът – на работа са в момента.

  
– Вчера получих странно писмо – с въ-

прос „Трябват ли ви петстотин и шейсет 
лева?“ Досетих се, че това е някакво мо-
шеничество и натиснах „Не“.

– И какво?
-Ами – като отидох в банката, видях, че 

сметката ми е празна…

  
На гишето:
- Как е вашата фамилия?
- Благодаря, добре е, а вашата?

  
Командирът пита касиера:
- Къде държите парите на полка?
- В здрава кутия.
- Надеждна ли е?
- Абсолютно! Никакъв ключ не може да 

я отвори.
- А вие как я отваряте?
- С кламер.

  
Кризата в Перник доказва, че от зада-

чите с тръбите и басейните в училище 
няма никаква полза.

  
Съдейки по 39-те рани от куршум в тя-

лото, може да се предположи, че жертва-
та е починала в резултат на високото съ-
държание на олово в организма…

  
Разговор по телефона в софийското 

метро:
- Извънземен съм, да, казах вече... из-

вънземен съм... ами като се прибера 
утре в Земен, ще ти звънна!

  
Бременна жена отишла на астролог, 

за да получи хороскопа на бъдещото си 
дете.

- Под какъв знак беше заченато дете-
то? - попитал астрологът.

- Под една табелка „Пушенето забра-
нено“.

  
Търся: Сгодна женица, да е енергична 

и да води активен начин на живот и да 
обича зеленчуци.

Накратко за мен: Улегнал, притежавам 
20 дка оранжерии.

  
Дело се отлага за пореден път. Причи-

ната - нередовно призоваване на една 
от страните. Призовката е била адреси-
рана или до бул. „Княз Борис ІІІ“, или до 
ул. „Цар Борис І". След поредната греш-
ка призовкарят връща невръчената при-
зовка на съда със саморъчно написано 
от него обяснение: „Адресът е неточен. 
Князът е първи, а царят - трети. Научете 
го най-накрая.“

  
Защо всички „лесни“ рецепти започ-

ват с думите: „Вземете килограм свинско, 
авокадо, език от костенурка, перо от по-
лярна сова, три очи от динозавър и ки-
ноа?“ Къде, по дяволите, да търся свин-
ско?

  
Съседът ми има хилти, а аз цигулка. У 

тях ремонтът все ще свърши, изкуството 
обаче е вечно...!

  
Просъница е, когато се опитваш да си 

намериш дрехите в хладилника. А мах-
мурлук – когато наистина ги намериш 
там...

  
Общинското предприятие за траурни 

обреди промени името си и вече се на-
рича „Довършителни дейности по кли-
нични пътеки“.

  
– Защо свириш на пиано по три часа на 

ден, като нямаш понятие от музика?
– Защото човек трябва да знае какво 

иска.
– Ти какво искаш?
– Апартамента на съседа.

  
200 грама водка се разтварят внима-

телно в 2 капки вода: 3 пъти на ден...

  
- Бабо, бабо! Днес ще дават „Боговете 

на Египет"!
- Ох, не ми се гледат исторически фил-

ми...
- Как ще е исторически, бе бабо, той от 

2016 година!

  
Александър Бел изобретил телефона 

през 1875 г. Когато го включил за първи 
път, видял, че има две неплатени сметки 
към А1.

  
Когато от интернет можеш да си изто-

чиш литър ракия, тогава ще говорим за 
интернет зависимост! А сега е само фра-
за...

  

Виц в снимка

- Какво ми разправяте, 

че дрехата е чиста 

вълна! Вижте какво 

пише на етикета - 

100% памук!

- А, това е, за да лъжем 

молците.
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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 
15 - 21 юли 2020 г.

ОВЕН
Осигурете си комфортна 
среда и без да се разсей-
вате от суетата на ежедне-
вието, се постарайте да 

възстановите душевното си равновесие. 
Сега сравнително лесно можете да по-
стигнете вътрешна свобода - важен ком-
понент на психологическата стабилност. 
Не пренебрегвайте пълноценния сън и 
разходките на чист въздух. Старайте се да 
бъдете в центъра на събитията. 

РАК
Голяма част от решенията 
ще взимате интуитивно, 
без да се замисляте за по-
следствията. Това е вре-

ме, когато инстинктите излизат на преден 
план и ще ви бъде трудно да се контроли-
рате. Романтично запознанство с някой 
от зодиакалния знак Стрелец не само ще 
ви предостави приятни моменти, но и ще 
прокара мисли за промяна в социалния 
ви статус. 

ВЕЗНИ
Налага се да проявите 
мъдрост, ако искате да 
запазите съществуващия 
ред и да избегнете изку-

шенията. Има тенденция за промяна в 
материалната сфера – може да се появи 
желание за хазартни игри и подобни увле-
чения. Дори да имате достатъчно големи 
възможности, важно е да намерите идеал-
ния баланс. Поддържането на равновесие 
сега ще се отрази добре в бъдеще. 

КОЗИРОГ
Важно е да престанете 
да се обиждате на целия 
свят и да търсите поводи 
за недоволство. Посто-

янното заяждане заради дреболии и не-
доволна физиономия ще прати „по дяво-
лите“ всички усилия, които правите, за 
да изглеждате добре. Не се опитвайте да 
влияете на хода на събитията. С каквото 
и да се захванете, ще срещнете противо-
действие. 

ТЕЛЕЦ
Необходимо е да се дър-
жите открито. Посещения 
на музеи, архитектурни 
комплекси, покоряване 

на небостъргачи – всякакви постижения 
ще бъдат предмет на вашето внимание и 
ще оставят незабравими впечатления. По 
време на пътуване е по-добре да се въз-
държате от романтични връзки. Ако не 
сте доволни от външния си вид, заемете 
се с кожата и косата си.

ЛЪВ
Благоприятен период за 
развитие на отношения 
и появата на нови запоз-
нанства. Ще сте изпълне-

ни с чувства и стремежи, а вашият емо-
ционален импулс ще намери отражение 
във външния свят. Емоционалността и 
общителността ще ви помогнат да срещ-
нете дългоочакваната любов. Само не за-
бравяйте, че всяко действие има минимум 
две страни. 

СКОРПИОН
Романтичната нагласа 
през първата половина 
на периода предвещава 
възможността от интерес-

но познанство и начало на по-дълбоки от-
ношения. Ако се вслушвате в сърцето си, 
много лични проблеми, свързани със се-
мейството или с приятели, ще бъдат раз-
решени. Благодарение на доброто ви 
настроение ще можете да разрешите съ-
ществуващи разногласия в отношенията.

ВОДОЛЕЙ
Невероятно сантиментал-
ни и уязвими сте, но не 
позволявайте от това да 
се възползват близки до 

вашия бизнес. Нервната ви система е из-
ключително уязвима - всеки спор, всяка 
разправия ще се превърнат в сериозно из-
питание за вас. От душевното спокойствие 
сте доста далеч и да се владеете няма да е 
никак лесно. Заемете се със спокойни и уе-
динени занимания.

БЛИЗНАЦИ
За вас в момента най-до-
брият начин на действие е 
да не правите нищо. Всич-
ки ваши опити по някакъв 

начин да влияете на живота си или на жи-
вота на околните няма да доведат до же-
лания резултат. В крайна сметка може да 
получите емоционална неудовлетворе-
ност. Нито с логически аргументи, нито с 
убеждаване ще можете да постигнете по-
ставените цели.

ДЕВА
Периодът е добър спокой-
но и методично да се зае-
мете с чисто практически 
въпроси. Доброто само-

чувствие и високо ниво на работоспособ-
ност ще ви позволят постепенно да пре-
махнете препятствията, създадени през 
предходния период. Може да се наложи 
да се ровите в подробности и рутинни 
дейности. Не трябва да забравяте здраве-
то си. 

СТРЕЛЕЦ
Подходящ период за са-
мопознание, изучаване на 
тайни науки, философия. 
Собствените емоции е не-

обходимо да държите под контрол, но не 
и да ги потискате. Не трябва да се ограни-
чавате в удоволствията – гастрономиче-
ски, спа процедури. Но не прекалявайте, в 
противен случай мъчителните обяснения 
и душевните терзания не могат да бъдат 
избегнати. 

РИБИ
Добър период за зани-
маващите се с духовни 
практики и медитации. 
Това е време за духовно 

търсене. Мисловните форми и настрой-
ки, които ще създадете, ще могат по-на-
татък да се отразят плодотворно в жи-
вота ви. Периодът не е благоприятен за 
общуване. Колкото повече суета има око-
ло вас, толкова по-силен дискомфорт ще 
усещате. 

http://www.prospectlicensing.com/


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

15 - 21 юли 2020 г. 45

Т
о е изключително рядко явле-
ние, което малцина са успели 
да зърнат и още по-малко са 
имали късмета да снимат. То се 
нарича Огънят на Свети Елм, а 

едни от хората, които са могли да му се 
любуват най-често, са били пилотите от 
самолетните си кабини.

Огньовете на Свети Елм са яркосиньо 
или виолетово сияние, което се появя-
ва най-вече около предмети с остри или 
тънки краища. Красивите и загадъчни 
светлинки се излъчват от йонизирани-
те молекули на въздуха под въздейст-
вието на силното атмосферно електри-
чество по време на буря, разказва сп. 
„Обекти“.

Интересен факт е, че според учените 
условията за появата на огньовете на 
Свети Елм са съвсем обичайни в приро-
дата. Явлението обаче е описвано като 
„рядко“ и дори мистериозно просто за-
щото рядко се наблюдава от хора. Факт 
е, че малцина представители на чове-
чеството предпочитат да стоят под от-
крито небе по време на буря.

Ако все пак имате късмета да видите 

това красиво явление - не се захласвай-
те твърде дълго,

а бързо се приберете 
на закрито

Огънят на Свети Елм е сигурен белег, 
че натрупаното във въздуха електри-
чество всеки момент ще се разреди ня-
къде наблизо.

Има много исторически сведения за 
наблюдаването на феномена. Познат е 
още в Древна Гърция и присъства в ня-
кои митове. Описания на огъня на Св. 
Елм присъстват и в творбите на Юлий 

Цезар и Плиний Стари, а също така и в 
разказите за много от пътешествията 
по времето на Великите географски от-
крития. В днешно време най-известният 
случай е с Полет 9 на „Бритиш Еъруейс“ 
от 24 юни 1982 г. – т.нар. Джакартски ин-
цидент. Тогава триенето на вулканични 
частици по корпуса на самолета генери-
ра силно електростатично поле, което 
кара определени области да коронират 
със сияние.

Названието на това природно явле-
ние идва от името на свети Елм (Еразъм), 
покровител на моряците в католицизма.

Огънят на Св. Елм – красивата 
загадка на небето
XАко го видите, не се бавете 

да се приберете на закрито

Сн.: diyphotography.net

Сн.: Flickr

Сн.: TwitterСн.: Airplane pictures

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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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

Chicago + suburbs
OWNER OP. / DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *Тел. 847-665-9273; (847) 483-8787 * 24/7 
Диспеч * Регионална работа * Предимно леки товари 
* Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на га-
лон!!! 8476659273 №17776
STROITELNA FIRMA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Stroitelna � rma TB Tiles 
LLC tyrsi da naznachi maistor za lepene na plochki. 
Opityt v oblastta e zaduljitelen, kakto i pritejanieto na 
sobstveni instrymenti. Za poveche informacia molq 
zvannete na 773-656-1757 7736561757 №17784
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна фирма 
търси да назначи майстор за лепене на плочки. Оп-
итът в областта е задължителен, както и наличието 
на собствени инструменти. За повече информация 
моля звъннете на 773-656-1757. 7736561757 №17785
CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Myprohelpers предлага 
почасова работа за почистване на жилища офиси и 
общи помещениа. Изисква се опит и собствен транс-
порт. 224-334-1818 3125931392 №17787
CAREGIVER, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60016, Tarsim jeni caregivers 
za detsa s mental disability. Part time, $15/chas. Areas: 
Chicago, Arlington Heights, Lake Forest, Ho� man 
Estates. 224-500-2339 2245002339 №17792
CAREGIVER, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60016, Tarsim jeni caregivers 
za detsa s mental disability. Part time, $15/chas. Areas: 
Chicago, Arlington Heights, Lake Forest, Ho� man 
Estates. 224-500-2339 2245002339 №17793
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Търсиме жена за до-
макинска 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, Или-
ной. Заплащане 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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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 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

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

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

CDL Class A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A. Транспортна компания 
търси да назначи шофьори за по-
стоянни курсове IL-MN и IL-KS от 
Понеделник до Петък! Заплащане 
$1400-$1500! 7736036413 №17790

РАБОТНИК ЦЕХ и МОНТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Предла-
гаме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716 №16144

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
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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
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
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 вкъ-
щи. 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
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! 
Благодаря! 5712323213 №17721
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся шофьор на ками-
он, Freightliner Century 10 speed, manual transmission 
със 53 feet ремарке. $0.50-$0.65 на миля или дневно 
заплащане. Уикендите сте си вкъщи, също и по праз-
ниците. Седмично заплащане, изисква се да имате 
поне година опит и чисто MVR. Славян- 508-292-6787, 
моля след 5 часа. 5082926787 №17723
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор за ками-
он който се движи само мидуест, възможност за но-
щуване у дома през ден. Заплащане по договорка на 
процент или на миля. 8477499161 №17726
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60016, Predlagam Localna 
rabota za seriozen driver,p/u i del. IL,WI,IA,IN.Mojem 
da namerim parking v blizost do vas.Za poveche 
informaciq na tel.312-730-8025 3127308025 №17728
CDL DRIVERS AND O/O, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Small size trucking company 
operating Dry Van and Flatbed equipment looking to 
grow it’s � eet with Owner-Operators and Company 
Drivers. Trailer rent options and fuel cards with good 
discounts available for O/O company commission is 
10%. Company drivers: Dry Van- $50-55cpm, Flatbed- 
60-65cpm 5098187302 №17729

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
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 
собственици на камиони,с които да работим,без 
напрежение,с уважение! Нашата компания е осно-
вана от собственик на камион,който знае и разбира 
нуждите на шофъорите 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 договаряне. 
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. Мно-
го 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 
Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17472
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма 
наема работници за снабдяване на строителни ма-
териали Изисква се шофьорск книжкa, минимален 
английски и вазможност да вдига 50 паунда. За по-
вече информация обадете се в офиса ни в Burr Ridge 
630-227-1111 №17294
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фир-
ма търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит 
в сервиз или подобна позиция е 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 учили-
ще до вечерта.Трябва да има собствен превоз.Райо-
нът 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 го-
лям плюс. Нередовен график през седмицата и често 
работа в съботите. Текст на 312-919-8618 №16826
ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A 
7737825892 №17077
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for 
local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to 
Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

NON CDL OWNER\\\’S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Owner 
Operators Box Trucks & Sprinter Van 
Търсим да си сътрудничим със соб-
ственици на микробуси и камиони 
(Box Trucks/ Straight Trucks/ Sprinter 
Van). Регионални, локални и дълги 
курсове в зависимост от желание-
то 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 
№17794

DRIVERS & OWNER\’S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Drivers (Class A) & Owner Operators 
Малка транспортна компания тър-
си шофьори CDL (Class A) и Owner 
Operators (Class A&C). Достъп до 
DAT Load Board, Truckstop Board and 
Omnitracs Sylectus. UBBER, Amazon, 
Convoy and J.B. Hunt App са налич-
ни. Карти за гориво с отстъпки. Пе-
рмити, IFTA, IRP. Ремаркета под наем 
и Lease to Own. За контакти: Phone: 
(815) 388 0004 Cell: (224) 518 7032 
2300 E Higgins Rd Elk Grove Village, 
IL 60007 vko@tangraexpedited.com 
2245187032 №17795

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 
нарушения и с опит. Специално отношение. Каране 
и почивка- по договаряне. Паркинг Des Plaines. Поз-
вънете 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, 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
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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
СТРОИТЕЛНИМАТЕРИАЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60131, Изхвърляне на стро-
ителни материали. Доставка на строителни мате-
риали, чакъл , пясик , цимент и много други. Услуги 
по преместване 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.Теле-
фон за връзка 224-425-6746 №17702
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви замествам 
в почивните дни.Имам опит и препоръки.Нами-
рам 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 
почистване. 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

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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ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Здравейте, Преди около 
месец, заедно със съпругата ми пристигнахме със 
зелени карти в САЩ. След 01 август 2020 ще дойдем 
в Чикаго и си търсим първоначално бюджетно жили-
ще - самостоятелна стая/ателие, по възможност със 
самостоятелна 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 спо-
койствие. 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 квар-
тал. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. В близост го-
лямо езеро. Много добри училища. Ниски данъци. 
Цена $235,000. Трябва да видите! Oтворена за посе-
щение на 12 ти юни от 12 до 2pm. Tel 224 713 5534 
№17774
FOR SALE, 
Цена US$ 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

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

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под наем самос-
тоятелен тавански етаж от къща във Франклин Парк. 
Включва спалня, кухня с трапезария, баня с тоалет-
на и просторна тераса. Квартирата е свободна от 1 
август 2020г. За контакти: 773-322-3640 7733223640 
№17789
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Obzavedena stay,Palatine 
7088376432 №17766
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 го-
ляма тераса с включени централно охлаждане и ото-
пление, вода, ток и интернет. Цена 550$ Тел.773-941-
2367 Димитър 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 обзаведена 
стая под наем в апартамент в Northbrook, съвмест-
но ползване на кухня, всекидневна, баня и тоа-
летна, 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 $510 включ-
ва вода, парно, гараж, пералня и сушилня.За повече 
информация -(774)208-4819 №17701
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локация в 
Palatine. Обзаведен, с камина и балкон, две парко 
места, изгодна цена! 8472192272 №17704
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Идеална локвция в 
Palatine, обзаведен, собствено парко място, изгодно! 
8472198461 №17705
HOUSE FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, House 3bed&1.5bath w/a 
full basement for rent in 60004.Excellent school district, 
close to Metra & shops. Available 7/1; call 847-894-4435. 
№17708
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обза-
ведена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с 
тераса, парко място, централен климатик и отопле-
ние, фитнес за наематели ценящи спокойствието. 
Подходяща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 
№17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Август обза-
ведена стая от двустаен апартамент в Schiller Park с 
тераса, парко място, централен климатик и отопле-
ние, фитнес за наематели ценящи спокойствието. 
Подходяща 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

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 ре-
монт 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 ви-
дове ремонти за камиони и ремаркета, смяна на мас-
ла 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
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекидневно и по-
часово гледане на деца до център ”Българика” и 
Mt. Prospect с включена храна, игри и 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

КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна диагности-
ка на автомобили след 2000год./OBD ll букса/ При 
проблеми с автомобила : свети чека ,свети друга 
лампа на таблото ,проблеми с автомата ,с двигателя 
,електр. проблеми и всичко свързано с електроника-
та на автомобила. Пон- Петък след 18.00...Съб- Неде-
ля от 10- 15.00 може и на място 2242545644 №17620
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджийски услуги.
компанията с insurance за вашето спокойствие. 
8473122155 №17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpaklova
ne,boiadisvane,postaviane na izolazii,gipsokart
on.+13127227479 №17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални преди на станат 
неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV видео ка-
сети на DVD. Трансфер на негативни филми в диги-
тални 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, ПРОФЕСИОНАЛ-
НИ услуги по премествания - апартаменти, къщи, 
офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за бълга-
ри. (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
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

ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! Пред-
лагаме Ви специална промоция: термолифтинг на 
лице само за 70лв. вместо 150лв. Бъдете съвърше-
ни! Повече информация можете да получите на тел. 
0885 108502 и https://prettylab.bg/termolifting-lice 
Необходимо е предварително записване на час. 
359885108502 №17549

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси жена от Чи-
каголенд 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 
информация 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

2006 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles $6,500 Good condition!Ready to work! 
Manual transmission-10 speed.Motivated seller Call 
Georgi 773-691-6397 Srdjan 847-668-8304 7736916397 
№17786
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam kolelo v 
mnogo dobro systoqnie. Tel: 630 3865280 6303865280 
№17796
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 зад-
ни. 100 гал дизелов резервуар. Камиона е в отлично 
състояние. 6309301955 №17686
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped v 
mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 3865280 №17641
KOLI POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR’ otdava avtomobili 
pod naem-super niski zeni. +13127227479 №17652

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

PRODAVAM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Pontiac sport van 
2005,140000ms.Otlichno sastoianie.$3700 
+13127227479 №17655
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 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 подръжка-
та DYNO TEST може да се направи, мили – 1,320,000 
Цена - по договаряне Светлин (708)261-9099 №16629
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Г
одината е 1933, гр. Карлово.

Срещу имота на виден бъл-
гарски политик се намира ба-
щината къща на Васил Левски. 
По-точно казано - руините и 

запустелият буренясал двор. И какво 
мислите, че прави този властимеющ? 
Корумпира, плаща и натиска кмета, зам.-
кмета и общинските съветници в Карло-
во да гласуват разширяване на улицата, 
което да стане изцяло за сметка и в по-
сока на къщата на Левски.

Речено-сторено.
Сборният отбор на родоотстъпници-

те гласува каквото е необходимо. Про-
цедурата е в ход. В същото това време 
в Карлово пристига първият българ-
ски киноактьор и кинорежисьор Васил 
Гендов, за да снима филма „Бунтът на ро-
бите“ в прослава на Апостола. Местни 
хора му казват да работи бързо, докато 
не са заличили двора и къщата на Лев-
ски. Сащисаният Гендов отива в кмет-
ството. Кметът се крие, а заместникът го 
изгонва от кабинета си, като му казва, че 
решението е взето и утре ще се събаря. 
Гендов си скубе косите от гняв и безси-
лие пред отровната смес от бг политик и 
алчни бг чиновници.

Какво да направи? 
Как да спаси светинята?

Спомня си, че в Карлово е разполо-
жена 21-ва средногорска дружина с ко-
мандир полковник Петър Димков, кого-
то лично познава, и отива при него за 
помощ. Полковникът, като разбира как-
во се готви, скача и отсича: „Тая няма да 
стане!". Отиват заедно с Гендов отново 
в кметството, но мишката кмет продъл-
жава да се крие, а пък освирепелият от 
алчност зам.-кмет заявява, че не утре, а 
още днес ще нареди разрушението.

Полковник Димков грабва телефона, 

обажда се в казармата и нарежда ведна-
га 12 войници в пълно бойно снаряже-
ние да застанат около къщата на Левски 
и ако се приближи общинар, да стрелят 
на месо. Димков и Гендов, които нямат 
нищо общо с Карлово, спасяват гордост-
та на карловци.

Тук му е мястото да попитаме: „Кой, по 
дяволите, им е избрал кмета, зам.-кмета 

и общинските съветници в Карлово?!“
Историята с къщата на Левски си има

още по-поучително 
продължение

Полковникът не само я спасява от раз-
рушение, но и организира акция по въз-
становяването.

Вместо да построи военен клуб, той 
пренасочва пари и материали, изпраща 
каруци, дърводелци, намира стари май-
стори, за да запазят стила отпреди Осво-
бождението. Те го съветват да изпрати 
по селата глашатаи да бият барабана, че 
се заменят нови дограми и цигли за ста-
ри, чамови греди - за стари дъбови или 
букови. Полека-лека заспалото населе-
ние на Карлово се събужда и започва да 
помага - кой с каквото може.

Има няколко много

любопитни случаи 
на дарение:

Петима стари турци начело с един те-
хен учител даряват 18 хиляди с думите:

„Щом ще се прави къщата на Левски, 
да дадем и ние като карловци каквото 

можем. Защото той не бе враг на турския 
народ, а на бейовете, на изедниците. Съ-
брахме помежду си тези пари и ви ги да-
ваме да ги употребите, както знаете вие“.

Ходжата също отишъл при полковник 
Димков, извадил една стара кърпа и му 
дал няколко златни монети:

„Дойдох да помогна и аз“.
Полковникът го попитал: „Защо, бре 

ходжа, той не е ли ваш враг?“.
Почесал се ходжата по брадата и от-

върнал: „Героите никога не са врагове!“
Накрая, когато реставрацията била 

почти приключила, се появил един стар 
турчин и рекъл:

„Добре сте направили къщата, точно 
такава си беше. Но къде е бояджийница-
та на Иван Кунчев?“.

Полковникът казал, че не знае да е 
имало бояджийница, но турчинът насто-
ял: „Имаше, помня я. И аз бях бояджия“.

Описал я цялата, дарил такъмите и 
уточнил къде какво да сложат.

Финалът?
От военното министерство решили да 

накажат полковник Димков за това, че 
похарчил не по предназначение парите, 
отпуснати му за военен клуб. Тогава се 
намесва генерал Ватев и заявява, че ако 
за такива неща се наказват патриотите, 
то България отдавна да е изчезнала от 
лицето на земята.

Този тект е публикуван най-напред 
от юридическото електронно издание 
„Грамада“, където за автор е посочен 
Страшимир Кожаров. В интернет има ня-
колко по-ранни публикации на история-
та в други медии и блогове, като липсват 
опровержения. Случката е показателна 
за отношението към националните ге-
рои на иначе много патриотичната ни 
нация.

От музея на Васил Левски в Карлово 
коментираха пред „Дневник“, че смятат 
историята за поредната порция митове 
и легенди около личността на Апостола 
и предложиха като контрапункт истори-
ята на кмета Аристотел Янакиев.

Непознатата история на 
къщата на Васил Левски
XЕдин разказ за светинята, за която може и да не сте чували

Сн.: Музей „Васил Левски“

http://www.bulstate.com/
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Зелена детокс супа  
с броколи

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Васко да Гама. Крем. Зло. Иглу. Морава. Сурат. Едрев. 

Нир. Лък Крини. Троици. Мастит. Нанак. Ая. Вихри. Мигла. Данив. 

Изток. Арау. Нит. Ойлер. Удари. Легион. Антим. Таз. Терзии. Орина. 

Ментета. Язове. Улика. Адети. Метро. Ивица. Отар. КАТ. Лиани. Траки. 

Тлака. Наина. Миг. Яре. Алест. Ретина. Ивирон. Итала. Он. Вариг. 

Овино. Кадет. Гроги. Арки. Рок. Имами. Океан. Чиновници. Драхми. 

ОТВЕСНО: Разсъмване. Електричари. Слука. Тиган. Талев. Дон. Укор. 

Свити. Турта. Ивеко. Актив. Отело. Карат. Дитрих. Онети. Лалор. Ин. 

Маг. Итрии. Ракии. Енигми. Глен. Излаз. Аванс. Грац. Шаудин. Тения. 

Инати. Оми. Амортизации. Тоги. Паметник. Ода. Нрави. Овраг. Умове. 

Таели. Ор. Окр. Окланд. Ретор. Танака. Рани. Арати. Итами. Орех. 

Девица. Арана. Акино. Кам. Мария Луиза. Бригантини. 

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

Броколите и зелето се срещат с че-
съна и кориандъра в тази енер-
гизираща зелена супа. Толкова е 

вкусна, че ще си оближете пръстите.
На среден 

огън сотирайте 
5 скилидки ситно 
нарязан чесън в 
една супена лъ-
жица зехтин и 
1/2 ч.л. морска 
сол. Добавете на-
рязаните на куб-
чета 1-2 чаени 
чаши броколи и 
разбъркайте. До-
бавете и разбър-
кайте добре и 2 
ч.ч. спанак, дока-
то листата омек-
нат, след което 
добавете останалите съставки - 1 ч.ч. 
зеле, 2 ч.л. прясна куркума, нарязана 
на ситно, или 1 ч.л. сушена куркума, ¼ 
ч.ч. лимонов сок, 1 връзка кориандър, 
нарязан на ситно, 1 с.л. универсална 
подправка, 1 кубче зеленчуков бульон, 
3½ ч.ч. вода, морска сол и черен пипер 
на вкус.

Разбъркайте добре и оставете да 
къкри за 15 минути на слаб до среден 
огън. Пасирайте готовата супа, докато 
стане хомогенна.

Можете отделно да си приготвите 

крутони. Нарязвате филийки на малки 
кубчета, слагате ги в тавичка, поръсва-
те с малко зехтин и разбърквате добре. 
Печете ги 5-10 мин. в предварително 

загрята на 200 градуса фурна, докато 
станат златисти, като внимавате да не 
ги препечете твърде много, защото то-
гава вместо хрупкави ароматни круто-
ни ще получите малки черни въглен-
чета.

Вместо във фурната може да запър-
жите крутоните в тиган, но така ще ста-
нат по-мазни.

Да ви е сладко!  

Запечени патладжани  
с кайма и гъби

Нарежете 700-800 г патладжани 
на кръгчета, натрийте ги със сол 
и оставете да престоят 30 мин. 

Измийте ги, подсушете и запържете в 
загрято олио от двете страни до зла-
тисто. Запържете 500 г кайма в съща-
та мазнина, прибавете 3 скилидки сит-
но нарязан чесън, 2 с.л. кориандър, 2 
с.л. джоджен и сол на вкус. Внимавайте 
със солта, защото патладжаните вече са 
достатъчно осолени.

В отделен съд запържете наряза-

ни на немного ситно 2 глави кромид 
лук до златисто, добавете 250 г пресни 
гъби или печурки от консерва, 1 ч.л. ки-
мион, 1 ч.л. бахар, 1 ч.л. къри, 1 кубче 
бульон по избор, малко сол, черен пи-
пер на вкус и пържете около две мину-
ти. 

Пасирайте 500 г домати от консерва. 
В леко намаслена тава наредете слой 
патладжани, кайма, гъби, патладжани. 
Залейте с доматите и печете в загрята 
до 200 градуса фурна до готовност.
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Т
я е един от най-красивите Вер-
диеви гласове. Всички фенове 
на операта познават прекрас-
ните й изпълнения в роли като 
Дездемона от „Отело“, Амелия 

от „Бал с маски“, Леонора от „Трубадур“. В 
същото време я канят да пее Елизабет от 
„Танхойзер“ на Вагнер.

Нейната международна кариера я от-
вежда в „Метрополитън опера“ и „Кар-
неги хол“ в Ню Йорк, Кралската „Ковънт 
гардън“ и „Роял Албърт хол“ в Лондон, 
Миланската скала, Дойче опер, Щаатсо-
пер и Концертхаус Берлин, Музикферайн 
и Концертхаус Виена, Залцбургския фес-
тивал, Номори опера Токио, Театро Колон 
Буенос Айрес, Баварската опера Мюнхен 
и др.

Красимира Стоянова завършва Акаде-
мията за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство – Пловдив. Дебютира с 
ролята на Джилда в операта „Риголето“ от 
Верди в Софийската национална опера.

Постоянен гост-солист 
е в Щаатсопер Виена

където през 2009 г. е удостоена с почет-
ната титла „Камерзенгерин“ на Щаатсо-
пер Виена.

Макар че графикът й е препълнен с ан-
гажименти по световните сцени, Краси-
мира Стоянова признава, че желанието 
на хората да гледат опера намалява. „В 
България днес има много оперни театри 
– бих казала повече, отколкото е интере-
сът на публиката. Намалява желанието 
на хората да гледат опера. За съжаление, 
вече няма и кандидати да учат оперно из-
куство в Академията. Това също сваля ни-
вото“, споделя тя пред „Аз Буки“.

Въпреки многото й участия по света, тя 
намира време да се включи в различни 
инициативи в България като Фестивала 
на камерната опера в България.

„Въпреки графика намирам време за 
работа в България – както за работа с 
млади наши певци, така и за прекрасни 
инициативи като тази. За мен това е родо-
любив повик. Страдам от това родолюби-
во чувство и се надявам всеки поне мал-
ко да изпитва подобен ентусиазъм. Да се 
опитаме да излезем от духовния вакуум, 
в който сме изпаднали. Духът е защитна 
сила, която може да ни спаси, да помогне, 
когато страда тялото. Смятам, че е наша 
задача заедно да положим усилия и да 
активираме тези

защитни сили 
на обществото

каза Стоянова.
Известната оперна прима споделя, че 

цени всяко изкуство, стига в него да има 
перспектива и мисъл в бъдещето.

„Всеки вид изкуство е прекрасно, ако е 
направено както трябва. В операта няма 
нужда непременно да е голямото пред-
ставление – може да не е цял спектакъл, 
може да е само песен. Това също е вид 
изкуство, но в по-деликатна кутийка. На-

правена добре, камерната опера носи за-
ряд и е интересна, има своята публика и 
красота“, смята тя.

Стоянова е категорична и фестивалът, 
който и да е, никога не трае само ден или 
два до следващия фестивал. „Той „изна-
ся“ изкуството в други градове и театри 
– най-малкото чрез ангажиране на певци 
и оркестри от тези градове. Освен това 
„внася“ публика. Подобен фестивал се 
превръща в събитие за цял регион – не 
само в културен, но и в познавателен ас-
пект. Става повод за повишен интерес и 
за съчетаване на културен туризъм с опо-
знаване на нови места и исторически за-
бележителности“, допълва Стоянова.

Оперната прима смята, че не би било 
лошо подобен род събития да се подкре-
пят и на държавно ниво, защото ползата 
излиза далеч извън границите на музи-
ката.

Една BG звезда в 
световната опера: 
Страдам от родолюбие
XКрасимира Стоянова е пяла в „Метрополитън опера“ и „Карнеги хол“ в Ню Йорк

В „Ариадна на Наксос“ от Рихард Щраус

https://www.russianschool.com/
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Н
а 73-годишна възраст в ран-
ните часове на 12 юли из-
дъхна в съня си обичаната 
българска поетеса Миряна 
Башева. На широката публи-

ка Башева беше позната като „Поетесата 
на космическата нежност". Но освен това 
тя е наричана и бунтарката на българска-
та поезия, а също и хулиганката на ри-
мата – ръбата, арогантна и с по момчеш-
ки отсечен ритъм. Десетки са песните по 
нейни стихове, които и днес хората при-
пяват - в повечето случаи, без да знаят 
кой е авторът на текста. Родена е на 11 февруари 1947 г. в Со-

фия. Дъщеря е на Иван Башев, външен 
министър на България в правителствата 
на Тодор Живков и Станко Тодоров. Учи 
в английска гимназия, след което следва 
английска филология в Софийския дър-
жавен университет, но не се дипломира. 
„Така си ходя

нагоре-надолу без висше 
образование“,

шегува се през годините Миряна.
Отдава се на журналистическа работа. 

Продължително време работи в сп. „Оте-
чество“, след това във вестниците „24 
часа“ и „Сега“. Известно време работи и в 
Българската национална телевизия.

Прописва стихове сравнително късно 
- 23–24-годишна. Характерна особеност 
на нейните стихове е оригиналната ми-
съл и мелодичността. Ето защо не е слу-
чайно, че Миряна Башева става търсен 
автор на текстове на популярни песни. 
Автор е на текстове за песни по музика 
на Петър Чернев, Михаил Белчев, Стефан 

Димитров и др. Песните й са изпълнява-
ни от много звезди на българската естра-
да. Стиховете й

са преведени на много 
европейски езици

През 1979 г. пише стиховете към филма 
„Войната на таралежите“ на Иванка Гръб-
чева. По покана на Рангел Вълчанов през 
1983 г. Башева пише и сценария на играл-
ния филм „Последни желания“, както и на 
няколко документални филма на същия 
режисьор.

„Аз, Миряна Башева, ще кажа нещо 
повечко за тия, от които произхождам. 
Баща ми е роден в средите на възможно 
най-дребната буржоазия. Неговият баща, 
дядо ми Христо, родом от Прилеп, е бил 
месар на дребно. Сколасал е да се разо-
ри току преди национализацията, та за 
потомците не остана нищо. Имал е къща, 
но пък нея англо-американците я раз-
бомбили. Баба ми Мария е родом от Ви-
ена, но по кръв е чехкиня“, пише Миряна 
в личния си сайт.

„От другата страна

имам още по-непрестижен 
произход

Дядо ми Тодор Трайков е кукушки пре-
селник в Кюстендил. Загинал е през Пър-
вата световна война, майка ми едвам го 
помнеше. Баба ми Спасена е била обик-
новена надничарка, сколасала да се пре-
сели в София и да припечели колкото за 
паянтово къще с 2 стаи, кухня и външен 
клозет. Адресът беше „Лайош Кошут“ 51. 
Там из двора, под черешата и в клоните 
на джанката, заедно с братовчедите си 
изживях едно съвсем човешко и щастли-
во детство“, описва живота си поетесата.

Майка й София е била милосърдна се-
стра в „Червен кръст“, била е известно 
време и директорка на Училището за ми-
лосърдни сестри. Училището било

под патронажа на 
царица Йоанна

и за сватбата си майка й е получила от 
царицата голям букет карамфили и една 
фруктиера. „Аз тая фруктиера я направих 
на сол, но едва ли от републиканство - то-
гава съм била на 3 години“, разкрива Ми-
ряна.

„Ожених се за съученик, днес доц. д-р 
Александър Алексиев - пише Миряна Ба-
шева в своята автобиография в личния 
сайт. - Имаме дъщеря Марина, сполучли-
во дете. И разводът ни беше сполучлив“.

„Поетесата на космическата нежност“ 
винаги е искала да бъде вечно лято. 
Може би и затова си отиде точно сега...

„Да е лято, само да е лято!
Топло и зелено
като горски мъх,
да струи тревата -
силна, некосена -
искам да е лято
до последен дъх.“
И още няколко реда от голямата Ми-

ряна Башева от стихотворението й „Точ-
ка“: А ако някой ден - помози бог! - отка-
же медицината отсрочка, не бързайте с 
цветя и некролог. Предупреждавам: Няма 
смърт. И точка...

Отиде си Миряна Башева – 
хулиганката на римата
X„Не бързайте с цветя и некролог. Предупреждавам: Няма смърт...“

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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„Д
анубио“, футболният клуб, 
който е четирикратен шам-
пион на Уругвай, има българ-
ски корени. Преди повече от 
90 години, в зората на мина-

лия век, семейство българи оставят Ро-
дината зад гърба си, за да потърсят нов 
дом в Южна Америка. В края на презо-
кеанското си пътуване пловдивчанката 
Мария Минчева заживява в уругвайска-
та столица Монтевидео заедно с децата 
си.

Две от тях - Иван и Михаил, се спри-
ятеляват с местните Алваро и Армандо 
Оливера. Още преди да навършат пъл-
нолетие, тези четири момчета основа-
ват футболен клуб „Данубио“, кръстен на 
река Дунав.

Днес двамата братя, познати с испан-
ските си имена Хуан и Мигел, имат ле-
гендарен статут сред хилядите почита-
тели на клуба. Тяхната майка Мария пък 
наскоро се превърна в патрон на стади-
она на „Данубио". От три години насам 
съоръжението носи името „Хиподрум 
градина Мария Минчев де Лазаров“, 

разказва „Дневник“. По-късно футболни-
ят клуб поставя и

част от българския химн
върху специален трети екип в цветовете 

на трибагреника. А „Данубио“, освен че 
е един от водещите клубове на уругвай-
ското първенство, е дал път и на игра-
чи като Алваро Рекоба, Диего Форлан и 
Единсон Кавани.

„В този клуб сме горди от корените си, 
защото сме свързани с българския на-
род“ казва Гонсало Пералта, част от мар-
кетинговия отдел на „Данубио". „Исто-
рията на семейство Лазарови и братята 
Оливера ни учи да не спираме да се раз-
виваме. Преди 90 години едни хлапета 
са играели в парка с екипите на „Дану-
био“. Вижте ни къде сме сега. Това е ог-
ромно постижение.“

Един от наследниците на братята 
Иван и Михаил, Андреас Лазаров, преди 
две години посети Пловдив, за да се за-
познае с мястото, от което са тръгнали 
прародителите му.

„Очите му се спираха върху очарова-
телната архитектура, приветливите ка-
фенета и забързаните минувачи. Мла-

дият мъж не можеше да 
скрие вълнението си. 
Беше слушал истории 
за този град цял живот. 
Сега го виждаше за пър-
ви път“, разказва авто-
рът на историята за клу-
ба и човека, срещнал се 
с него, Петър Георгиев, 
пред „Дневник“.

За да стигне до родно-
то място на семейството 
си, уругваецът прекосил 
океана. Пристигането 
му в Пловдив си имало 
мисия - да научи повече 
за себе си, за корените 
си и за любимия си фут-
болен клуб, създаден от 
дядо му преди почти 90 
години.

„Когато видя „Дану-
био“, виждам семейството си. Споме-
ните ми винаги са или невероятни, или 
тъжни“, казва Лазаров. „Нашето семей-
ство е силно свързано с футбола. Е, и с 
музиката, но повече с футбола.“

Сн.: „Дневник“

„Данубио“ – един 
„български“  
отбор в Уругвай
XЧетирикратният шампион е създаден от българи преди 90 г.

https://www.saintjohncapital.com/
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Т
енисист №1 на България и №19 
в света Григор Димитров офи-
циално обяви, че е здрав след 
прекараната карантина заради 
положителна проба за корона-

вирус. Новината беше съобщена още ми-
налата седмица от хърватски журналист 
в Twitter, а късно снощи самият хаско-
влия я потвърди в социалните мрежи.

„Току-що получих страхотни новини от 
лекаря ми в Монако, че съм потвърдено 
отрицателен за COVID-19. Благодаря за 
цялата подкрепа през последните седми-
ци по време на моята изолация. Очаквам 
с нетърпение да подновя тренировки, 
за да съм готов за сезона на твърд корт 
в САЩ“, написа Григор към своя снимка 
в Instagram.

Димитров се зарази с коронавируса по 
време на демонстративните серии „Ад-
риа тур“ в Белград (Сър) и Задар (Хър) 
миналия месец. На 21 юни

той се оттегли 
от втория турнир

заради неразположение, след което ця-
лата верига беше прекратена заради по-

ложителни тестове на редица участни-
ци, включително на организатора Новак 
Джокович.

Сред заразените бяха и двама от нас-
тавниците на българския тенисист - лич-
ният му треньор Кристиан Гро и физиоте-
рапевтът Алгис Христов. И двамата вече 
обявиха, че последните им изследвания 
са показали отрицателни резултати за 
COVID-19 и те се чувстват добре.

Сезонът в професионалния тенис тряб-

ва да се поднови на 17 август, като пър-
вият предвиден турнир при мъжете е във 
Вашингтон (САЩ). Вторият за тази година 
турнир от Големия шлем - US Open в Ню 
Йорк, е планиран за периода от 31 ав-
густ до 13 септември. Много от звездите 
на световния тенис се колебаят дали да 
участват в Голямата ябълка, но от публи-
кацията на Димитров личи, че подготов-
ката му ще е насочена именно към класи-
ката във „Флашинг Медоус“.

Гришо „смачка“ Covid-19, 
да се готви US Open
XБългарската тенис звезда обяви, че се е излекувал от коронавируса

Стилян Петров 
взе треньорски 
лиценз

Бившата звезда на „Астън Вила“ 
и бивш капитан на българския 
национален отбор по футбол 

Стилиян Петров е взел треньорски 
лиценз „Уефа Про". Рекордьорът по 
мачове с националната фланелка 
на България се похвали в социална-
та мрежа Туитър, че след две години 
тежка работа най-накрая е приклю-
чил треньорския курс.

„Време е да се завърна във футбо-
ла“, написа още Петров.

Треньорският лиценз „Уефа Про“, 
който Стенли вече притежава, му 
дава право да води елитни тимове, 
както и национални отбори.

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Н
ова актракция, породена 
от коронавируса, може да 
помогне на зажаднелите за 
полети любители на само-
летите да отдъхнат за малко 

и да усетят отново мириса на летищата. 
Решението засега идва от една аерога-
ра в Тайван, но защо идеята да не бъде 
възприета и другаде. А тя е вдъхновява-
ща - фалшив маршрут, през който влиза-
те на летището, преминавате през пас-
портния контрол и зоните сигурност и 
дори се качвате на самолета. Единстве-
ната разлика с обичайното пътуване е, 
че просто никога няма да излитате.

Преди дни летището в центъра на Тай-
пе Сонгшан Songpen започна да предла-
га на пътниците възможност да напра-
вят точно това, като около 60 души бяха 
нетърпеливи да тръгнат, макар и зани-
къде, разказва Ройтерс.

Около 7000 души са искали да участ-
ват, като победителите бяха избрани на 
случаен принцип. Повече фалшиви по-
летни изживявания са планирани за 
следващите седмици.

„Наистина искам да напусна страната, 
но поради епидемията много полети са 
отменени“, каза Хсиао Чун-вей, 38-годи-
шен, който доведе малкия си син.

Пътниците получиха 
бордови карти

и продължиха през имиграционния кон-
трол и проверките за сигурност, преди 
да се качат на Airbus A330 на най-голе-

мия превозвач на Тайван, China Airlines, 
където бяха посрещнати от стюардесите.

„Надявам се епидемията да приклю-
чи скоро, за да можем наистина да изле-
тим“, каза 48-годишна жена, представи-
ла се като Цай.

Летището използва събитието, за да 
покаже завършените ремонти по време 
на пандемията, както и мерките, които 
предприема срещу разпространението 
на вируса.

Сонгшан обикновено предлага поле-
ти до Токио, Сеул и няколко китайски 
града, а също така е важен вътрешен 
център.

Тайван излезе сравнително 
невредим от пандемията 

благодарение на ранните и ефективни 
мерки за превенция, но до голяма сте-
пен затвори границите си от средата на 
март. Правителството съветва гражда-
ните да не пътуват в чужбина, освен ако 
не е абсолютно необходимо.

Заради намалените полети броят на 
пътниците спадна с 64% през първите 
пет месеца на 2020 г. в сравнение със съ-
щия период на миналата година според 
официални данни.

От друга страна, наблюдава се бум на 
вътрешните полети.

Двата основни вътрешни превозвачи 
на Тайван - Mandarin Airlines и Uni Air - 
са добавили допълнителни полети през 
лятото за курортите по близките остро-
ви и източното крайбрежие.

Коронаатракция: Може да се 
чекирате, но не и да излетите
XПаспортен контрол, стюардеси и влизане в самолета – всичко е същото, но...

Снимки: БТА
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Кейти Пери и Орландо Блум са в 
очакване на първия си общ на-
следник. След продължителна 

самоизолация 35-годишната певица и 
43-годишният актьор успяха да излязат 
на разходка край Тихия океан, за да се 
насладят на хубавото време и да поди-
шат чист въздух. Наскоро знаменитата 
двойка бе забелязана на плажа в Санта 
Моника, докато се разхождаха заедно 
със своите пухкави любимци.

Кейти Пери избра свободна рокля 
и обемен сив пуловер, който успешно 
скри закръгленото й коремче. Бъдещи-
те родители допълниха образите си с 
шапки и маски.

Очаква се певицата да роди съвсем 
скоро детето си. За Блум това е второ 
дете. Той вече има 9-годишен син Флин 
от брака си с модела Миранда Кер.

Парис Джаксън:  
Опитах да се самоубия

Попфолк певицата Галена потвър-
ди, че тя и синът й са заразени с 
COVID-19. Изпълнителката напи-

са в официалните си профили, че при-
чината за отсъствието й е именно зара-
зата.

Тя разказа, че се е съгласила да пее 
на абитуриентски бал, за да зарад-
ва феновете си, напълно осъзнавайки 
рисковете. В средата на миналата сед-
мица Галена е изпитала неразположе-
ние и си е направила тест за коронави-
рус, който е дал отрицателен резултат.

Лекарите обяснили, че първият тест 
е отрицателен, защото симптомите се 
развиват след четвъртия ден. Послед-
вало е изследване на цялото семей-
ство на Галена, като само малкият й син 
е дал положителна проба. В момента 
двамата с него са поставени под каран-
тина в апартамента им в София.Първата принтирана къща беше построена 

от робот в Центъра за устойчивост и ино-
вации в строителството в Белгия.

Чешки екип проектира и разработи 3D принтер 
за целта. Екипът, стоящ зад проекта „Първият“, из-
ползва шотландска роботизирана ръка и техно-
логия за триизмерно принтиране, която „отпечат-
ва“ 15 см материал в секунда.

Къщата се състои от спалня, хол, баня и кухня. 
Гаранцията за експлоатация е 100 години.

Строителната индустрия произвежда 39% от 
емисиите на въглероден диоксид в света, а авиа-
цията, например, само 2%. Ако строителните ма-
териали и стратегии не се променят скоро, стро-
ителството ще продължи да влияе значително 
върху планетата и климатичните промени.

След като е летял в небето в продължение на 
36 г., товарен самолет дълбоко във водите 
на Западна Турция сега очаква любители на 

гмуркането от цял свят.
С 54 м от носа до опашката и 44-метрово раз-

стояние между крилата, товарния самолет Airbus 
A300 се превърна в най-голeмия потънал самолет 
в света през 2016 г. край егейското крайбрежие в 
района на Кушадасъ.

Въпреки че всички части на въздухоплавател-
ното средство все още са в първоначалното си 
състояние, риби от много видове сега се шмугват 
във вътрешността му. Потъването на самолета е 
засилило водолазния туризъм в региона.

Тъй като много морски видове гнездят около 
самолета, мястото се е превърнало в незамени-
ма дестинация за водолази и за подводни фото-
графи.

Робот построи къща  
за 48 часа

Потънал самолет чака 
посетители

Галена и малкият й син 
са с COVID-19

Кейти Пери и Орландо Блум 
очакват дете

Парис Джаксън разказа за най-
травмиращия период в живо-
та си. 22-годишната дъщеря 

на починалата музикална легенда 
Майкъл Джаксън разкри, че се е са-
монаранявала многократно и е по-
сягала на живота си.

След няколко трудни години през 
2013-а щерката на Джако замина-
ва за терапевтично училище в Юта 
след един от най-тежките си опи-
ти за самоубийство. През 2019-а тя 
влиза в клиника за ментално здра-
ве, за да излекува душата си.

Към момента младата жена е ста-
билна психически, имайки подкре-
пата на семейството си и на своето 
гадже колега Гейбриъл Гейл. Парис 
дори иска да използва тежкия си 
живот, за да повлияе положително 
на други млади хора и да ги предпа-
зи от това, което се е случило на нея.
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Топенето на ледовете във вечно замръзнали-
те територии може да изкара на повърхност-
та части от древни екосистеми, включително 

вируси, смятат учени.
Повече от 10% от територията на Русия е зам-

ръзнала. В почвата там се съдържат отлагания, 
замръзнали преди милиони години. Тогава е съ-
ществувала огромна екосистема от мамути, мусу-
сен бик, вълнести носорози и всички те са имали 
своите заболявания. Всичко това е замръзнало и 
сега започва да се топи. Откриват се нови вируси, 
които за щастие засега „не обръщат внимание“ на 
хората.

В останки от мамути е открита сибирска язва. 
Не е изключено в замръзналата почва вирусът на 
едрата шарка също да се е запазил и с топенето 
на ледовете да се появи отново.

Флойд Мейуедър определе-
но знае как да прави пари. За 
50 боксови мача той натрупа 

състояние от 785 млн. долара, като 
за мач с Теншин Насукава през 2018 
г. той изкара 9 млн. долара за 12 се-
кунди, което прави по 68 181 долара 
на секунда.

Новото му доходоносно начина-
ние може да се окаже честитка за 
рожден ден в уебсайта Cameo, която 
всеки може да си поръча срещу 999 
долара.

Във видео на уебсайта, което анон-
сира неговото участие в поздрави-
телния каталог, боксьорът гордо 
твърди, че е най-скъпият участник, 
но Кейтлин Дженър е звездата, коя-
то таксува два пъти повече за персо-
нална честитка.

Изглежда, феновете одобряват 
съобщението на Флойд и то вече се 
радва на ревюта с по 5 звезди.

За $999: Флойд Мейуедър  
ти пожелава ЧРД

Дали през 2012 г. акулите в Мъртълбийт са 
били заразени с болест, променила поведе-
нието им, като ги е направила по-нападател-

ни? Според д-р Дан Хюбър всичко се свежда до 
имунната система.

При животните кожата е първата защита от ин-
фекции. Тя се явява част от имунната система. По 
кожата на акулата се забелязват дермални обра-
зувания, представляващи малки зъби, формира-
щи люспите на кулата.

Тези образувания имат уникална функция за 
имунната система. Те са с неравна форма, в коя-
то бактериите не могат да проникнат. А щом не се 
прилепят, не могат да формират колонии. Имен-
но по този начин акулите се борят с бактериални-
те инфекции.

Акулите притежават изключителна силна имун-
на система, която ги предпазва от болести.

Защо акулите не могат  
да се разболеят?

Алекс 
Сърчаджиева 
разпуска в Гърция
Актрисата Алекс Сърчаджиева си почива в Гърция. Преди 

старта на новия телевизионен сезон актрисата и тв воде-
ща е решила да разпусне малко, като отиде на остров Ле-

фкада. Компания й прави нейната дъщеричка София.
„Амиииии.... много е красиво! Ей така“, написа звездата и спо-

дели няколко фотоса от лазурното море.
По описанието на снимките на Сърчаджиева се вижда, че тя 

и момиченцето си прекарват чудесно на плажа. Двете дори са 
се качили на яхта, за да поплуват в морето и съберат малко тен.

В нейно видео се вижда как дъщеря й плува в открито море.
Алекс продължава да споделя уникални гледки от морето. 

По усмивката й може да съдим, че тя се е заредила от тях и е го-
това за нови начинания, завръщайки се в България.

Топенето на ледовете 
ще събуди древни вируси

Почина съпругата  
на Джон Траволта
Американската актриса Кели 

Престън, съпруга на Джон Тра-
волта, почина на 57 г. Траволта 

съобщи в Инстаграм, че Престън е за-
губила битката с рак на гърдата след 
две години лечение.

Кели Престън и Джон Траволта бяха 
съпрузи от 28 години и имат три деца. 
Престън изигра множество запомня-
щи се роли в киното и телевизията.

Престън и Траволта се запознават 
на снимачната площадка през 1988 г.и 
се венчаят на среднощна церемония 
в Париж през 1991 г., докато очакват 
първото си дете Джет.

„Любовта и животът на Кели ще се 
помнят завинаги“, написа Траволта в 
Инстаграм. „Ще посветя известно вре-
ме само на децата си, които загубиха 
майка си, затова моля да ме извините, 
че известно време няма да пишем. Но 
знайте, че ще чувствам вълната на лю-
бовта ви в следващите седмици и ме-
сеци“
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Може ли гледането на филми за възрастни 
да бъде опасно? Според експертите – да, 
може да повлияе негативно на човешко-

то здраве.
Тези филми създават нереалистична представа 

за секса, смятат експертите. В тях често се демон-
стрира проява на жестоко отношение на мъжете 
спрямо жените, а любителите на подобни филми 
рискуват да развият зависимост.

Сексът е здравословен, но порното – не, кате-
горичен е сексологът Майкъл Флууд, защото мно-
го от тези филми представят агресията като нещо 
нормално в общуването между хората.

Според Мередит Темпъл гледането на порно 
може да доведе до нарастване на тревожността 
и недоволство от собственото тяло. Според нея 
порнографията може да повлияе негативно на 
тези, които гледат подобни продукции.

Зоологическата градина в Рим представи две-
те женски лъвчета, родени по време на из-
олацията. Сестричките са първите азиатски 

лъвове, откакто там се отглежда застрашеният 
вид от 22 г.

Майката Саджани е на седем години, бащата е 
4-годишният Рави.

Зоологическата градина планира кампания в 
социалните мрежи за предложения за имена на 
лъвчетата.

Саджани роди на 29 април, когато е рожденият 
й ден. Само два дена преди това гледачите виде-
ли, че се държи странно и си помислили да не е 
бременна. Че лъвчетата са оцелели, разбрали чак 
когато чули скимтенето им зад оградата.

„Не всички лъвици се справят с първите си бе-
бета - каза един от гледачите. - Тя е много добра 
майка“.

Порното: Може ли да е 
опасно за здравето?

Рим показа лъвчета, родени 
по време на изолацията

Кание Уест: Опитват се  
да ни чипират с ваксина

Спомняте ли си култовия за вре-
мето си филм „Мръсни танци“? В 
главните роли участваха Патрик 

Суейзи и младата Дженифър Грей, съ-
вършена в невинността си. Неочаква-
но 60-годишната актриса официално 
обяви края на 19-годишния си брак 
с Кларк Грег, с когото остават близки 
приятели.

В съвместно официално съобщение 
те заявиха, че не живеят заедно от яну-
ари насам, а сега вече са взели и из-
ключително мъчителното за двамата 
решение да се разделят окончателно.

В социалните медии те заявиха, че 
„остават много близки и са благодарни 
за съвместния си живот и за чудесна-
та дъщеря Стела, която са отгледали с 
много любов.

В послепис ексдвойката сподели: 
„Плачем, докато постваме това“.

Дженифър Грей: Неочакван 
развод след 19 г. брак

Рапърът Кание Уест се присъе-
динява към дългия списък от 
знаменитости, които са се за-

разили с коронавирус.
В интервю за списание Forbes 

звездата разкри, че е хванал болес-
тта още през февруари.

Съпругът на Ким Кардашян не 
сподели точно как се е излекувал, 
но не смята, че намирането на вак-
сина за COVID-19 е решението на 
проблема. „Когато ми кажат, че тър-
сят ваксина за коронавируса, не 
съм много радостен“. Според рапъ-
ра ваксините са начин да се постави 
чип в хората, който да следи всяка 
тяхна крачка.

„Искат да сложат чипове в нас, 
за да не можем да прекрачим пра-
га на рая“, казва Кание. Той смята, че 
единственият начин да се справим 
с пандемията по света е молитвата.

Камерън Диас 
произвежда 
органично вино
Камерън Диас лансира своя собствена марка вина 

Avaline, заедно с приятелката си предприемач 
Катрин Пауър. Усмихнатата актриса като че ли се 

оттегли от светлината на прожекторите, за да отдели 
повече време на себе си.

През януари тази година 47-годишната актриса ста-
на майка за пръв път. В момента тя се е отдала на май-
чинството и си стои вкъщи.

Холивудската звезда започна да произвежда вино, 
което е органично и веган, тъй като не са използвани 
никакви агресивни химически пестициди при обра-
ботката му.

„Дълги години бях консуматор на виното, но никога 
не се бях интересувала от процеса му на получаване. 
Скоро научих, че не е толкова важно какво ще добави-
те към продукта, а какво няма да добавите!“, сподели 
актрисата.
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Някои храни събуждат сексуално желание, 
въздействайки върху ума, а други, като из-
пращат импулси към определени части на 

тялото.
Древните елини и римляни вярвали, че могат 

да увеличат желанието си за секс, като дъвчат се-
мена от анасон. Бананите пък са богати на калий 
и витамин В, необходими за отделянето на поло-
ви хормони.

Чилито се счита за идеален стимулант. Смята се, 
че както босилекът, така и морковите стимулират 
сексуалния нагон и подобряват плодовитостта.

Специалисти твърдят, че миризмата на краста-
вица повишава либидото при жените, като това 
правят и смокините.

Папаята, подобно на анасона и орехите, има 
съставки, които влияят на женския хормон естро-
ген и повишават желанието на жените.

Кои са най-мощните 
афродизиаци?

Актьорът Лео ди Каприо се захваща с това 
хоби като терапия срещу стрес. Запалва го 
гаджето на майка му, който гледа пчели и 

твърди, че те са чудесен начин да намериш мир 
със себе си.

Морган Фрийман пък е разположил 26 кошера 
в ранчото си в Мисисипи, но не вади мед от тях, 
защото не иска да тревожи насекомите.

Скарлет Йохансон получава първия си кошер 
като сватбен подарък от колегата си Самюъл 
Джаксън. Така той се надява да успокои страхове-
те й, че планетата ще умре без пчелите.

Редица известни хора са си купили кошери. 
Сред тях е футболната звезда Дейвид Бекъм, чи-
ято съпруга даже пусна видео как го сглобява. 
След това се появиха и снимки от зареждането му 
с пчели, на които Бекъм е с трите си деца.

Род Стюарт и Пени Ланкастър 
отбелязаха 13-та годишнина от 
сватбата си без излишни фан-

фари и супер луксозни дестинации.
Двамата показаха как хапват хра-

на за вкъщи в колата, а след това 
отиват парка, където да се насладят 
на един спокоен ден и чаша вино.

75-годишният рокаджия и 49-го-
дишната му половинка изглеждат 
по-щастливи отвсякога. „Празнува-
ме 13-ата годишнина от сватбата с 
разходка из Лондон и малко бягство 
в Хайд Парк. Наздраве на всички и 
бъдете здрави“, написа Пени. Стю-
арт пък допълни: „Наздраве за кра-
сивата ми съпруга! Тя е всичко за 
мен“.

Двамата обаче са заедно от две 
десетилетия. Стават двойка през 
1999 г., а брак сключват осем години 
по-късно. Имат две деца.

Любимата рокля на Кейт – 
облича я вече за пети път!
За разлика от Доли Партън, коя-

то твърди, че никога не обли-
ча един тоалет два пъти, Кейт 

Мидълтън определено си има лю-
бими рокли, които носи повече от 
веднъж. Изчистеният син модел на 
Stella McCartney с цена £685 обаче 
със сигурност е сред най-любимите 
й, защото я облича вече за пети път - 
херцогинята на Кеймбридж бе с нея 
по време на Zoom среща.

За първи път бе с роклята през 
юли 2012 г. за посещение в Нацио-
налната портретна галерия, след 
това през август я облече за тенис 
двубоя между Анди Мъри и Николас 
Алмагро. С роклята бе и през юли 
2016-а на авиошоу.

Явно роклята е толкова удобна, че 
е подходяща да прескача с нея пре-
пятствия и да се вози в хеликоптер.

Супермоделът разкри, че нейна ис-
тория в социалната мрежа е била 
изтрита заради нарушение на пра-

вилата. Снимката, която показвала па-
лестинския паспорт на бащата на Бела, 
е била изтрита заради подбуждане към 
тормоз и насилие. „Премахнахме сним-
ката, защото искаме нашата общност да 
се чувства защитена и уважавана“, пише 
в официалното съобщение на Instagram.

Звездата използва платформата, за да 
уведоми последователите си за случило-
то се. „Instagram премахна снимка, в коя-
то само се казва, че баща ми е от Палес-
тина. Instagram, коя част от гордостта ми 
от корените на татко се счита за тормоз 
или агресия?“, попита тя.

Хадид заяви, че се чувства жертва на 
тормоз, защото не й позволяват да пока-
же истинското си потекло.

13 г. заедно: Наздраве за Пени  
и Род Стюарт

Ди Каприо и Бекъм борят 
стрес с пчели

Бела Хадид обвини Instagram  
в расизъм
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П
о света има места, за които 
ни е трудно да повярваме, 
че наистина съществуват. 
Вероятно сте попадали в 
интернет на снимки на оба-

грени в няколко нюанса червено скали 
върху изкусно детайлирана ярко зеле-
на трева. И вероятно първата ви мисъл 
е била, че или са дело на изкусен фото-
шоп, или на изкусен скулптур. И дейст-
вително – Летящият гейзер е едно от 
онези творения, при чиято гледка бук-
вално човек остава без думи.

В началото на миналия век – през 1916 
г. - в щата Невада собствениците на пар-
цел земя решават да потърсят вода, с 
която да развият своето ранчо. Сонда-
та обаче потъва в място, от което през 
1960 г. се формира гейзер, който десетки 
години по-късно се превръща в истин-
ски природен феномен. Проблемът бил, 
че температурата на бликащата струя 
е около 200 градуса, което ги накарало 
спешно да го запушат и да напуснат сто-
панството си.

Така красивият гейзер възниква

в резултат 
на човешка грешка

когато през 1916 г. работници, наети да 
открият вода в частния имот, се натък-

ват на горещата вода. Десетилетия на-
ред този „горещ кладенец“ функциони-
ра наглед нормално, докато в средата 
на 60-те години на 20 век геотермални-
те води започват да излизат на повърх-
ността и от минералните натрупвания 
се оформя причудлива планина. Разме-
рът й непрекъснато се увеличава, а око-
ло основния гейзер са разположени две 
по-малки образувания, през които се от-
тича водата и заглажда терасите.

Още тогава го наричат Летящия гей-

зер и в момента от него излиза вода с 
температура 200 градуса и височина на 
струята около 3.7 метра. Около него има 
минерали, които са се сраснали и са об-
разували цветни тераси. Самата форма

на гейзера пък наподобява 
минивулкан

Летящият гейзер не е сам, а около него 
има две подобни образувания. Водата, 
която изтича между тях, запълва дупки-
те на терасите и гледката е почти сюрре-

алистична.
Често гейзерът привлича патици, ле-

беди и други животни в района. За съ-
жаление, достъпът на хората е силно 
ограничен. Собственикът на мястото не 
позволява на външни лица да се добли-
жават до природното чудо, нито пък на 
природозащитни организации да го из-
следват, обяснявайки в детайли произ-
хода и развитието му.

Още от древни времена пък индианци-
те смятали един уникален водоем, разпо-
ложен в Британска Колумбия в Канада -

Петнистото езеро - 
за свято място

което може да излекува всяка болест. 
Когато страдали от навяхвания, инфек-
ции, кожни заболявания или други бол-
ки, те потапяли телата си във водите на 
езерото.

Няколко поколения наред Клилук е 
било собственост на семейството на Ър-
нест Смит, който искал да изгради СПА 
комплекс на брега му, но постоянният 
натиск от страна на индианците да не го 
прави, го отказал.

В крайна сметка през 2001 година той 
им го продал обратно, заради това, че за 
тях езерото има духовна стойност. Мест-
ните индианци, подкрепени от управата 
на провинцията, успели да съберат 720 
хиляди долара и да откупят имота.

Сега то е под тяхно управление и въ-
преки че е любопитна туристическа дес-
тинация, публичният достъп до него е 
доста ограничен. Може да се види от-
близо само

след специално разрешение 
на старейшината

Но нищо не пречи да се полюбувате 
на Клилук от самата магистрала, която се 
намира съвсем близо.

Името на езерото се дължи на огро-
мен брой полезни минерали, като маг-
незиев сулфат, калциев и натриев сул-
фат, както и сребро, титан и други. През 
лятото водата от езерото се изпарява и 
минералите се втвърдяват, образувайки 
пръстени.

Тези големи петна, в зависимост от ми-
нералния състав и сезона, са оцветени в 
различни цветове. Те се състоят най-чес-
то от магнезиев сулфат, който кристали-
зира през лятото. Между другото, тези 
пръстени са толкова твърди, че може 
безопасно да се ходи по тях.

Но да се ходи по тях и още повече, да 
плувате не е възможно. Факт е, че пора-
ди огромната полза и необичаен вид ин-
дианците от племето Оканаган, живеещи 
на тези места, са обявили езерото за све-
щено. Така че туристите могат да му се 
възхищават отдалеч.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Цветен феномен: 
Летящият гейзер  
на Невада
XОт него излиза вода с 

температура 200 градуса и 
височина на струята около 3.7 м

Петниското езеро в Британска Колумбия

Летящият гейзер
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