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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
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Онзи ден в една от българските фейсбук 
групи някой попита кой е по-голям простак 
- Бойко Борисов или Доналд Тръмп. Тру-
ден отговор, макар че когато ги видях за-
едно за първи път в Розовата градина на 
Белия дом, първото нещо, което си поми-
слих, беше - като близнаци са. После се по-
яви и онази картинка в социалните мрежи 
със снимка на двамата и текст - Бай Ганьо 
Американеца и Бай Ганьо Българина влез-
ли в един бар.

Сега, в безславния политически залез и 
на двамата, не е от особено значение кой 
е по-големият простак. Въпросът е да не 
възпроизвеждаме една и съща грешка по 
няколко пъти. Защото нека не забравяме, 
това е третото правителство на Бойко Бо-
рисов. Дали ще има втори мандат на До-
налд Тръмп, е сериозно под въпрос - ако 
се вярва на последните проучвания (дори 
коригирани с отклоненията от 2016 г.). 
Американските избиратели изглежда не са 
склонни да повторят експеримента си. Въ-
обще, крайно време е да престанем да из-
бираме политици, които разбираме лесно, 
които усещаме, че са ни близки. 

Джордж Буш-младши и Лора изглежда-
ха като семейство, с което може да изпиеш 
по една бира в задния двор. Тръмп и Бори-
сов са на принципа - “аз съм прост, вие сте 
прости и затова се разбираме.” Използват 
малък набор от думи, прости конструкции 
и свеждат нещата до елементарни опреде-
ления - добро, лошо, страхотно, невероят-
но и т.н. Но ще останат в историята основно 
с провалите си.

Демокрацията изисква усилие и участие-
то на всички ни. Да намерим онези лидери 
сред хората около нас, които са по-умни, 
по-можещи, по-успели, по-начетени, по-
пътували, дори и трудно да ги разбираме. 
Хора, които имат отговорите за утрешния 
ден, а не бързите словесни опорки, които 
успокояват сетивата ни и ни приспиват. 

Протестът от улицата в България не дава 
алтернатива, казват неговите опоненти (и 
някои, които го подкрепят). Протестът оба-
че ясно казва какво иска - държава, в която 
правилата важат за всички поравно. Неко-
румпирано управление, което не се е оп-
лело като свински черва с престъпни биз-
несмени, и разделение на властите, които 
се контролират взаимно, а не са се слели в 

картел, обслужващ всеки друг интерес, но 
не и този на народа.

Бойко Борисов си отива - и няма значе-
ние дали ще е тази седмица (за предпочи-
тане) или след няколко месеца. Неговото 
минало не му позволи да се разграничи 
от този престъпен картел - бивши негови 
членове го наричат сега “хунта" (от Дубай) 
или “шайка” (от Сърбия). Големият личен 
неуспех на Борисов сигурно е, че не успя 
да бъде на върха на този картел, а винаги 
зависим от тези, които държат папките с 
детайлите за него, старателно описани от 
американски дипломати в миналото.

Много пъти съм си мислил, че това пър-
воначално натрупване на капитал, прераз-
пределение на комунистическите пари, 
бизнеси, връзки и интереси е може би нор-
мално за някакъв период - особено след 
като поколението на нашите родители се 
отказаха да искат лустрация и отстраня-
ване на цялата БКП/БСП и ДС-номенклату-
ра след 89-а. Това време обаче е крайно 
време да приключи - за 30 години големи-
те пари и интереси някак си се нагласиха. 
Сега е време следващото поколение, което 
е на улиците вече половин месец, да изво-
юва онова, което ние и нашите родители не 
успяхме - честност и справедливост, върхо-
венство на закона, нормално работещи ин-
ституции, разделение на властите, повече 
морал в политиката и бизнеса. Всички тези 
неща, които ние не успяхме - може би защо-
то бяхме заети в преследването на по-ма-
териални неща и оцеляването в трудните 
икономически години на 90-те и начало-
то на 2000-те. Но сега е друго и тези млади 
хора, много от които са пътували и учили 
по света, искат България да не е само дес-
тинация за празниците, а място, където да 
живеят, и то да прилича на всяка друга нор-
мална държава от Европейския съюз. Сега 
е техният момент. И те ще си посочат лиде-
рите и политиците, които не са простаци, 
които не говорят с 200 думи и които имат 
морал. За нас остава само да ги подкрепим. 
Защото те знаят по-добре, колкото и да не 
ви се вярва.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Следващото поколение иска 
морални и честни политици
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П
ротестите срещу прави-
телството и главния проку-
рор Иван Гешев навлязоха 
в нова фаза. В понеделник 
и вторник те започнаха още 

от рано сутринта с блокада пред парла-
мента, докато депутатите обсъждаха и 
гласуваха вота на недоверие срещу ка-
бинета, и продължиха и вечерта. Във 
вторник хиляди се събраха за 13-ти по-
реден ден да поискат оставката на пра-
вителството.

В последните дни протестът се разде-
ля на няколко ключови точки в центъра 
на града, като едновременно блокира 
движението по булевард „Цар Освободи-
тел“ пред сградата на Народното събра-
ние, кръстовищата на Софийския уни-
верситет и Орлов мост, протести има

и пред сградата на БНТ
Там протестиращите искат оставката 

на генералния й директор Емил Кошлу-
ков. Те се заканиха за по-радикални 
действия, ако той не се оттегли добро-
волно.

„В БНТ се чува само една гледна точ-
ка - тази на Пеевски и на агенция ПИК“, 
каза пред събралите се в една от вече-
рите съпредседателят на „Демократич-
на България“ Христо Иванов.

Всичко започна от неговия опит да по-
сети плажа на „Росенец“, където е рези-
денцията на Ахмед Доган.

В събота организаторите на протеста, 
„Отровното трио“ Арман Бабикян, адв. 
Николай Хаджигенов и проф. Велислав 
Минеков, призоваха протестът да пре-
мине към гражданско неподчинение и 
настояха протестиращите да обсаждат 
публични сгради - общински, гари, авто-
гари и т.н. В края на деня обаче адв. Хад-
жигенов отчете, че акцията не се е по-
лучила много добре и е имало отделни 
прояви на гражданско неподчинение.

Според организаторите разходките 
по паветата са безполезни, защото това 
вече се е случвало многократно 
и е успокоително за упра-
вляващите и за главния 
прокурор.

В понеделник в 
отговор на при-
зивите на орга-
низаторите за 
различни фор-
ми на граждан-
ско неподчине-
ние през деня 
за кратко беше 
блокирана една 
от линиите на сто-
личното метро, има-
ло е и две блокирания 
на пътища в страната, как-
то и на съдебната палата в Ца-
рево. По-късно вечерта стана ясно, че за

акцията по спирането 
на метрото

е бил задържан бившият депутат Минчо 
Спасов.

На протеста пред парламента пък 
много демонстранти седнаха на жълти-
те павета да четат книги, а други се отда-
доха на игра на волейбол.

На протести в понеделник вечерта из-
лязоха и граждани на Пловдив, Варна, 

Бургас, Велико Търново, Стара За-
гора, Русе, Ямбол, Добрич.

Последните четири 
дни премиерът Бой-

ко Борисов прека-
ра в Брюксел, къ-

дето участва на 
безпрецедентно 
дълго заседание 
на ЕС. Рано тази 
сутрин сделка-
та за бюджета е 

постигната - 390 
млрд. евро от въз-

становителния па-
кет ще са грантове, 

а 360 млрд. евро ще са 
заеми. Тук е обяснено кои 

спорове забавиха лидерите тол-
кова много.

Преди да отлети за Брюксел, Борисов 
поиска оставките на трима министри, за 
да разсее „внушенията“ за връзки с ДПС 
и Делян Пеевски. Седмица по-късно Го-
ранов, Маринов и Караниколов още са 
министри и темата изглежда забравена. 
Министърът на финансите Владислав 
Горанов каза, че не вижда причина да 
подава оставка.

Протестът в нова фаза – блокира 
пътища, кръстовища, метрото
XБивш депутат бе арестуван заради спиране на тока в подземната железница
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Докато хиляди българи обика-
лят улиците на големите гра-
дове в България и по света с 
искане за оставка на прави-
телството на Бойко Борисов, 

то оцеля при поредния вот на недове-
рие в Народното събрание.

Депутатите от мнозинството на ГЕРБ и 
„Обединени патриоти“ отхвърлиха вне-
сеното от БСП искане за оставка на пра-
вителството заради несправяне с ко-
рупцията в България.

Срещу третия кабинет на Бойко Бори-
сов гласуваха 102 народни представи-
тели от БСП и ДПС. В подкрепа на упра-
влението гласуваха 124 депутати от 
ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и незави-
сими народни представители. Единай-
сет души от парламентарната група на 
партия „Воля“ на бизнесмена Веселин 
Марешки се въздържаха.

Това беше петият вот на недоверие 
срещу кабинета от началото на мандата 
му до момента. Като мотив за него бяха 
посочени

корупционните скандали
в последните години. Лидерката на БСП 
Корнелия Нинова посочи като примери 
поредицата разкрития за придобити от 
членове на управляващата партия имо-
ти на цени под пазарните, станали из-
вестни като „Апартаментгейт“, строител-
ството на ваканционно селище на плаж 
близо до блатото Алепу и разследване-
то за пране на пари в Испания, в което 
се появява името на премиера Бойко 
Борисов.

Както и при обсъждането на оставка-
та на кабинета в понеделник, така и при 
гласуването във вторник, движението 
около Народното събрание беше бло-

кирано от протестиращи. Исканията на 
демонстрантите са оставка на прави-
телството на Бойко Борисов и на глав-

ния прокурор Иван Гешев. И двамата 
казаха по-рано, че няма да подават ос-
тавки.

БСП нямаше надежда, че този път оп-
итът й за сваляне на правителството 
може да успее. Това стана ясно от думи-
те на говорители на левицата в изяви-
те им през вчерашния ден. За да мине 
вотът на недоверие, опозицията трябва 
да събере 121 гласа, а БСП и ДПС имат 
общо 104 народни представители.

„Вотът не мина, защото такава е поли-
тическата логика. Няма полза от предс-
рочни избори два месеца по-рано, по-
сред зима. Освен това правителството 
има да свърши още работа, каза вед-
нага след гласуването вицепремиерът 
Томислав Дончев. Като първостепенни 
задачи той открои справяне със здрав-
ните, социални и икономически по-
следици от пандемията от коронави-
рус, подготовка на всички документи, 
които биха осигурили достъп до паке-
та финансиране от ЕС, и създаване на 
организация за машинно гласуване на 
следващите избори.

Улиците: Оставка! 
Парламентът: 
„Борисов 3“ остава!
XПравителството няма да си ходи, защото има 

да свърши още работа, каза Томислав Дончев

https://www.facebook.com/nasko17
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С
ънародниците ни от Ню Йорк 
се присъединиха към про-
тестите в България против 
управлението. Повече от 20 
души с плакати „Оставка“ и 

надписи „Мутри вън“ се събраха преди 
дни пред сградата на консулството ни в 
Ню Йорк. Организатор на протеста беше 
Румен Чолаков от „Път на младите“.

Сдружението се готви да представи 
програма за гражданско управление, 
включително и предложения за млади 
и успели българи в чужбина, които мо-
гат да се включат в управлението. „Ние 
сме сдружение за политически активи-
зъм, не сме партия и нямаме намерение 
да се явяваме на избори“, подчерта Чо-
лаков. Самият той е правен експерт и е 
уверен, че това не са само протести, а е 
революция на новата генерация за нови 
ценности и за нов живот, включително и 
в политиката.

„Нашата идея е да помагаме на дър-
жавата и точно за това искаме тези ос-
тавки“, каза Чолаков. „На протеста в Ню 
Йорк се обединихме около три основ-
ни тези – на първо място са оставки-

те на министър-председателя Борисов 
и неговия кабинет и на главния проку-
рор Гешев. Тези искания идват заради 
корумпирания модел на управление на 
държавата и скандалите, при които се 
вижда, че прокуратурата

се използва като бухалка
на политическата власт. Народното съ-
брание пък се е превърнало в една 
щампа, която само административно по-
твърждава волята на Бойко Борисов. На 
второ място е идеята, че България тряб-
ва да има едно активно гражданско об-
щество. Този протест не трябва да бъде 
само един момент – да свалим Борисов 
и след това да става каквото ще. Тези 
протести целят да интегрират граждан-
ското общество като коректив на упра-
влението, което и да е то. И третата идея, 
заради която протестирахме в Ню Йорк, 
е нуждата от смяна на поколенията. Това 
е протест на млади и независими хора, 
които не се задоволяват, че министър-
председателят им обяснява, че стро-
ежът на магистралите е постижение за 
страната. Те очакват в България да има 
магистрали и да има работеща съдебна 

система“, обясни още Чолаков.
Според него българите трябва да из-

лязат от рамката на мисленето „кой ще 
дойде на власт след това“, тъй като в 
чужбина има много способни наши съ-
народници, които не са от типичната по-
литическа класа и са готови да застанат 
зад идеята за по-добра България в поли-
тически и икономически аспект.

И в Чикаго излизат 
срещу Борисов и Гешев
И българите от Чикаго ще дадат 

рамо на протестиращите срещу 
правителството в България. Съ-

народниците ни във Ветровития град 
ще се съберат тази събота от 3:30 PM 
на Дейли плаза, където обикновено се 
провежда церемонията по вдигането 
на българския флаг за 3 март.

Повече от 50 души са изявили инте-
рес да протестират. Организатор на 
протеста е Даниел Дженев, вицепрези-
дент на Northern Trust Chicago. „Прос-
то исках да направя нещо, да покажем 
солидарност с нашите сънародници в 

България“, каза той и подчерта, че няма 
политическа обвързаност с никоя пар-
тия.

Дженев ще протестира „за по-добро 
управление, което да се грижи за бъл-
гарите на първо място, а не за лично за-
богатяване, както и срещу „корупцията, 
против и съответно за промените, кои-
то трябва да се представят и изпълнят в 
съдебната власт“.

Тъй като в Чикаго се изисква носене 
на маска, протестиращите трябва да но-
сят такава, но да не забравят и плакати 
и знамена, припомня Дженев.

Протест и в Ню Йорк: 
„Оставка“ и „Мутри вън“

Сн.: „Свободна Европа“

Българите и в много други градове 
по света излязоха на протест сре-
щу правителството и подкрепиха 

призивите за оставка.
Сънародниците ни в Берлин демон-

стрираха недоволството си пред сгра-
дата на посолството ни. Те заявиха ис-
канията си и подкрепата за тези, които 
протестират в Родината. Протест има-
ше и в Кьолн.

Демонстрации имаше и в други ев-
ропейски градове. В Лондон българи-
те за пореден ден изразиха същите ис-
кания, както и да има възможност за 
електронно гласуване за всички бълга-

ри зад граница.
А в Брюксел се проведе първата от 

поредица инициативи, които се подгот-
вят от българите в Белгия. Протестът се 
състоя на фона на заседанието на Евро-
пейския съвет, в което участва и Бойко 
Борисов, и завърши с изпълнение на 
националния химн, а организатори-
те му бяха категорични, че зад мирна-
та демонстрация не стои подкрепа за 
президента или определена партия.

Те призоваха лидерите на ЕНП и 
АЛДЕ да мотивират публичната си под-
крепа за правителството на Бойко Бо-
рисов и за лидера на ДПС Ахмед Доган.

Недоволство и в Лондон, 
Брюксел и Берлин

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com XСънародниците ни застанаха зад исканията 

правителството и главният прокурор да се оттеглят
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„Малко морал, иска се 
малко морал, а на Вас 
ви липсва много. На-
правете го!". Този при-
зив на дядото на един 

от битите от полиция младежи във вто-
рия ден на протестите към Бойко Бори-
сов беляза изминалата седмица от про-
тивоборството между народа и властта.

Д-р Димитър Димитров, чийто внук, 
студентът в Хага Евгени Марчев, стана 
жертва на полицейски побой, бе предиз-
викан от премиера, който го нарече ко-
мунист и го обвини, че е попречил на та-
кива като него да учат в Хага, Лондон и 
другаде в чужбина.

„Горчиво съжалявам [за насилието]. 
Никога, никога това не е било толерира-
но от нас. Но неговият дядо комунист не 
е дал възможност някога ние да отидем 
да учим в Брюксел, Хага, Лондон или къ-
дето и да било. На тяхната възраст ни ка-
раха, когато имаше авария в Чернобил и 
се стелеше радиоактивен прах,

да маршируваме 
на манифестации

с червени връзки“, каза Борисов по този 
повод.

Няколко дни по-рано агенция ПИК пуб-
ликува материал, в който се твърди, че 
„младежът, посегнал на полицаи на про-
теста на Радев, е внук на депутат от БСП“. 
Побоят над студента е определен като 
„менте“. Пише, че дядото на Марчев е „д-р 
Димитър Димитров, бивш депутат от БСП 
в 37-то Народно събрание, върл русофил 
и едно от величията в червената партия“.

Последва светкавичният отговор на ис-
тинския дядо на Евгени. Оказа се, че той е 
хирург и никога не е членувал в партии.

„Изумен, изненадан, омерзен, дори от-
чаян съм, че начело на нашата държава 
има такива хора. Аз не съм никакъв ко-
мунист. Аз съм лекар, хирург. Не ви прави 
чест да падате толкова ниско, да правите 
такива изявления. Всичко, което съм по-
стигнал, съм направил със собствен труд“, 
обяви дядото във видео, публикувано в 
интернет.

„Трябва да ви кажа, че ме е срам, защо-

то гледах протестите на нашите студенти 
в Белгия, Германия, навсякъде, където ви 
искат оставката. Какво трябва да се случи 
още, за да подадете тази оставка!? Малко 
морал, иска се малко морал, а на Вас ви 
липсва много. Направете го!“, призова той 
премиера.

Д-р Димитров се обърна и към сту-
дентите в чужбина, като ги помоли да се 
върнат, за да свалят „това корумпирано 
правителство“ и да създадат „ред в тази 
държава“.

Той се обърна и към посолството на 
Нидерландия в София, към ректора на 

университета в Хага, където внукът му 
учи, и към премиера на Нидерландия 
Марк Рюте. „Не гледайте на нещата, кои-
то се случват в тази държава така, сякаш 
нищо не става. Запознайте се с побоя 
над вашия възпитаник Евгени Марчев. 
Той заслужава вашата защита! Едно дете, 
което се влачи и се рита от петима поли-
цая в центъра на София“, призова Дими-
тров.

Междувременно сблъсъкът на Бори-
сов с д-р Димитров проправя една ин-
тересна теза - че ако дядо ти е комунист, 
полицаите могат да те бият. Ако не е ко-
мунист, не може, анализира „Свободна 
Европа“. Според медията изказването на 
премиера се нужда от пояснение дали 
дадено полицейско насилие може да се 
оправдае, ако роднина на насилвания е 
човек с неприемливо минало. От думи-
те на Борисов излиза, че отговорът е „да, 
може да се оправдае". Или поне, че ми-
налото на роднината е смекчаващо ви-
ната обстоятелство за упражняването на 
насилието.

Има и второ -

как се информира 
премиерът?

А ако се върнем към истинските но-
вини, те са в констатациите за побоя над 
Марчев, извършен на 10 юли: „Отоци в 
областта на главата, кръвонасядания по 
гръдния кош „с изразена болкова сим-
птоматика в същата област“, е написал 
съдебният лекар.

В неделя Борисов обеща резултатите 
от проверките на МВР за инцидентите да 
станат известни още в рамките на тази 
седмица. Преди това представители на 
СДВР бяха обявили, че срокът за тяхното 
извършване е в рамките на един месец.

Така цялата история с побоя провоки-
ра три въпроса наведнъж: дали биогра-
фията на нечий роднина е оправдание 
за полицейски побой, откъде премиер-
ът се информира и защо проверката на 
един заснет на видео случай с иденти-
фицирани участници и заключение на 
лекар заема толкова време - дотук де-
сет дни.

„Малко морал се иска,  
а на Вас ви липсва много“
XОпитвайки да омаловажи полицейско насилие над протестиращи, Борисов се заплете в скандал

https://cabinetleader.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Труп на убит мъж изплува  
от морето във Варна

Труп на мъж на видима възраст око-
ло 45-50 години изплува от морето 
до Първа буна във Варна. Сигналът 

за мъртвото тяло е подаден около 11:55 
часа във вторник. Окръжната прокура-
тура във Варна започна досъдебно про-
изводство за убийство, а самоличността 
на убития вече е известна на разследва-
щите. Те са започнали следствени дейст-
вия - оглед на местопроизшествие и разпити на свидетели, за установяване при-
чината за смъртта на пострадалия.

Прокуратурата ще проверява 
ТЕЦ „Варна“ заради Доган

Върховната касационна прокурату-
ра (ВКП) се самосезира след твър-
дения за ТЕЦ „Варна“ и връзката 

на централата с почетния председател 
на ДПС Ахмед Доган. Коментарите бяха 
направени от съпредседателя на „Де-
мократична България“ Христо Иванов, 
а конкретен повод за проверката е пуб-

ликация в сайта „Дневник“, в която е отразена изявата на бившия правосъден ми-
нистър. „Това е Философският камък на Доган. Философският камък е това, което 
позволява от една купчина желязо да произведеш злато“, написа Иванов.

2 години условно за 
депутата от „Суджукгейт“
Специализираният съд осъди на 

две години условно с 4-годишен 
изпитателен срок бившия депутат 

от ГЕРБ Живко Мартинов за изнудване с 
цел материална облага на бизнесмена 
Антон Проданов. Делото стана известно 
като „Суджукгейт“, тъй като основното 
обвинение към Мартинов е, че е изнуд-
вал Проданов да му достави един тон су-
ров суджук. Съдът оправда Мартинов, че е изнудвал бизнесмена и за 30 кг филе 
„Елена“ и 30 кг телешка пастърма. Живко Мартинов трябва да заплати разноски-
те по делото.

Арест за майка и баща 
заради жесток побой на дете

Родителите на 3-годишно моми-
ченце бяха арестувани, след като 
стана ясно, че то е било жестоко 

пребито от майка си. Видео с това как 
жената бие детето бе публикуван от 
нея в социалните мрежи. От клипа ста-
ва ясна и причината - че бащата не им 
обръщал достатъчно внимание. Заради 
инцидента първо бе арестувана майка-

та, а след това и бащата, който е знаел за насилието. Детето е било предадено 
веднага на приемно семейство, съобщиха институциите.

Тежка катастрофа с три 
коли в Горна Оряховица
Катастрофа с три автомобила прати пе-

тима души в болница. Състоянието им 
все още не е ясно. Инцидентът е ста-

нал в понеделник вечерта в Горна Оряхо-
вица. Една от колите дрифтирала по влаж-
ната настилка, вследствие на което помела 
другите два автомобила. Единият автомо-
бил е бил управляван от млад мъж, който 
е най-леко пострадал - с порезни рани по 
главата. В другия автомобил са пътували възрастен мъж и жена. В колата, причи-
нила инцидента, са били трима души. Двама от тях са в тежко състояние и са от-
карани в Спешно отделение. 

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
kalina@bg-voice.com

П
реди две седмици Христо 
Иванов опита да стигне до 
местността „Росенец“ край 
лятната резиденция на по-
четния председател на ДПС 

Ахмед Доган и бе спрян от охранители-
те на Сокола. Прогонването му от плажа, 
който всъщност е държавна собстве-
ност, стана причина за неспиращите 
протести в цялата страна с искане за 
оставката на правителството и главния 
прокурор Иван Гешев. И насочи светли-
ните на прожекторите отново към него.

Христо Иванов е единият от двама-
та председатели на обединението „Де-
мократична България“. По професия е 
юрист и макар да изглежда едно от но-
вите лица в политиката, той вече шест 
години ежедневно отстоява публично и 
от различни позиции едни и същи тези 
– независима съдебна система в Бълга-
рия и

отстраняване 
на мафията от властта

Христо Иванов беше вицепремиер и 
министър на правосъдието във втория 
служебен кабинет на Росен Плевнели-
ев, чийто министър-председател бе Ге-
орги Близнашки. Той бе правосъден ми-
нистър и във второто правителство на 
Бойко Борисов, но подаде оставка след 
година на поста. Причината - знак на 
протест срещу отказа на мнозинството 
от ГЕРБ, както и на част от Реформатор-
ския блок, да подкрепят предложената 
от него съдебна реформа.

Това се случи в края на 2015 г. Тогава, 
освен че мнозинството на ГЕРБ не заста-
на зад исканията на министъра си, то 
подкрепи и конституционни промени, 
които затвърдиха върховната роля на 
фигурата на главния прокурор. Поряз-
ването на опита за съдебна реформа на 
Христо Иванов доведе до разпада на де-
сния Реформаторски блок и до пореди-
ца от тежки процеси на разделение сред 
десните формации в България.

В края на 2016 година Христо Иванов 
обяви създаването на свой политиче-
ския проект „Да, България“, чиито цели 
отново бяха продължаване на опитите 
за провеждане на съдебната реформа 
и демонтиране на корупционния модел. 
През 2017-та проектът бе учреден в пар-
тия, в която влязоха Кристиян Таков, Ма-
нуела Малеева и още популярни имена 
от обществения и политическия живот в 
България. Христо Иванов пък

бе избран за негов лидер
„Да, България“ бе създадена два месе-

ца преди парламентарните избори през 
2017 година, а подадени жалби срещу 
нея направиха опит да я спрат от учас-
тие във вота. Заради това се наложи тя 
да се коалира със „Зелените“ и „ДЕОС“ 
и да се яви под формата на коалиция, 
която събра 101 177 действителни гласа 
или 2,96 процента от гласувалите, което 
не й позволи да изпрати депутати в пар-
ламента. Две години по-късно, в обеди-
нение „Демократична България“ заедно 
с ДСБ и Зелените, „Да, България“ помог-
на за избирането на Радан Кънев за ев-
родепутат на десните.

Една от тезите на Христо Иванов, с 
която той печели съмишленици и под-
крепа, е, че политиката е общуване с хо-
рата. „Нужен е енергичен контакт с хора-

та, с търсене човек по човек, с пътуване 
и с политическа работа. Това е, което ра-
боти“, обясни преди време той.

Според него апаратните лаборатор-
ни формули, които се представят в Бъл-
гария за професионална политика, са 
изчерпани. Той е убеден, че един от го-
лемите проблеми на политиката в Бъл-
гария е, че и лявото, и дясното са из-
празнени от съдържание. „Българският 
политически терен прилича на кален 
селски мегдан, където се провеждат 
пехливански борби. Да се определя 
ляво и дясно на този разкалян терен е 
все едно за пехливанските борби да на-
ложим правилата на крикета. Не се по-
лучава, не работи“, категоричен е той.

Иванов смята, че в страната ребром 
трябва да се поставя въпросът за разде-
лението между тези, които искат евро-
пейска демократична България с рабо-
теща съдебна система и върховенство 
на правото, и тези, които искат

да обявят мафиотски 
суверенитет

на това пространство. „Искаме повече 
демокрация, повече Европа“, е теза, коя-
то Иванов застъпва от години.

Днес той категорично застава зад ис-
кането за оставката на министър-пред-
седателя и на главния прокурор.

„Трябва да има предсрочни избори и 
това управление трябва да бъде смене-
но. Господин Борисов е изпаднал в една 
много тежка загуба на връзка с реалнос-
тта“, категоричен е той. А за обвинител 
номер едно казва: „Главният прокурор 
Иван Гешев води обществено-полити-
ческа война, а не се заминава с прила-
гането на закона. В България се налага 
режим на „страхуването“ от Гешев и Пе-
евски, установява се режим на сплаш-
ване и „хората не искат да бъркат в този 
контакт“, добави той.

Новата активна роля на Христо Ива-
нов в политиката го превърна и в ми-
шена на нападки. Главният прокурор 
например го нарече „един неуспешен 
засега политик“, който се опитва да уста-
нови „работническо-селска власт“ с оп-
ита си да превземе плажа край сараите 
на Доган.

Анализаторите обаче са убедени, че 
„Демократична България“, и по-точно 
Христо Иванов, тези дни са излезли от 
политическата периферия и вече са в 
самия център на българската полити-
ка. „Дотам са в центъра, че от седмица 
насам те задават дневния ред. Христо 
Иванов е като че ли единственият ле-
гитимен политически представител на 
протестиращите“, обяви наскоро поли-
тологът Димитър Ганев.

Христо Иванов, който се върна 
в центъра на политиката
XГодини наред той не спира да иска съдебна реформа и демонтиране на корупционния модел

Сн.: БНТ Сн.: Facebook

https://taniasells.com/
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С
лед почти две години, прека-
рани в турски и после в бъл-
гарски арест, един от крими-
героите на България, Димитър 
Желязков - Митьо Очите, отно-

во остава зад решетките. Това става ясно 
от определение на шефа на апелативния 
спецсъд Георги Ушев. Основните моти-
ви на магистратите да не пуснат Очите 
на свобода са свързани с тежките прес-
тъпления, за които са му повдигнати об-
винения, както и с предишните му про-
блеми с правосъдието, пише „България 
днес“.

Ушев и колегите му не се трогват от 
това, че кримигероят е задържан почти 
две години, от които година и полови-
на - в българския арест. Според защита-
та срокът надхвърля всякакви граници, 
но за съдиите е разумен. Те акцентират 
на сложността на делото и многото под-
съдими. За да оставят несебърския Ал 
Капоне зад решетките, хората на Теми-
да изброяват повдигнатите обвинения. 
Адвокат Илиан Василев контрира, че на 
този етап от делото това не може да е 
единствената база, която да обоснове 
опасност от извършване на престъпле-
ние. Въпреки това магистратите решават 
известният кримигерой

да стои под стража
не само въз основа на тежестта на пов-
дигнатите му обвинения, но и от „харак-
тера на престъпната дейност“, описана от 
прокуратурата в обвинителния акт. Зато-
ва смятат, че престъпленията и техният 
евентуален автор са с висока степен на 
обществена опасност.

Митьо Очите бе обвинен като тартор 
на престъпна група за изнудване и ре-
кет над бизнесмени и погребални аген-
ти, както и за палежи. Заедно с него на 
подсъдимата скамейка са голямата му 
дъщеря Станислава и още 11 души. Про-
цесът тръгна с разпит на хората, сочени 

като потърпевши от рекета. Оказва се, че 
пред съда те са променили твърденията 
си, а думите им сериозно са се разминали 
с обвинителната теза.

Месеци наред процесът цикли заради 
пандемията от коронавирус и спрените 
дела. През това време част от сподвиж-
ниците на Митьо Очите бяха пуснати на 
свобода. Босът пък е настанен в затвор-
ническата болница. Причината са трав-
мите му от престрелката в Слънчев бряг 
от юни 2016 г. с групата на Божо Кравата. 
При патакламата кримигероят бе

прострелян с 4 куршума
и едва оцеля. След като загуби пикочния 
си мехур, на Митьо му се налага да ури-

нира в торбичка, прикрепена към тялото 
му. На едно от заседанията той си вдига 
блузата и показва необичайното помощ-
но средство.

Здравословните проблеми обаче също 
не помагат на несебърския бос да се озо-
ве на свобода или поне вкъщи. Съдиите 
обсъждат накратко болежките, като от-
белязват, че спецсъдът „регулярно разре-
шава на подсъдимия да напуска мястото 
за изтърпяване на мярката му за неот-
клонение с оглед извършване на прегле-
ди и постоянно следене на здравослов-
ното му състояние". Сочи се, че липсва 
констатация от експертите, че престо-
ят на Очите в ареста е несъвместим със 
здравословното му състояние.

За разлика от спрягания за лидер Ми-
тьо Очите, няколко от

хората му напускат килията
Преди месец е освободен под дома-

шен арест соченият за дясна ръка на Ми-
тьо - Радослав Николов-Рачо. Съдиите се 
смиляват над него заради сина му, кой-
то се поболял по баща си след арестите. 
След него е пуснат и Юмер Мехмед, който 
с липсата си отложи първото заседание 
по делото. Оказа се, че МВР го е търсило 
на адреси, на които не живее от години. 
Радостта за Мехмед не продължава дъл-
го. Два дни след като е пуснат да се при-
бере вкъщи с гривна за проследяване, 
ченгета го изненадват с белезници. Те го 
закопчават в деня, в който трябва да се 
гледа процесът срещу Очите и сие. Арес-
тът е за отглеждане на марихуана, но об-
винения не са повдигнати и Мехмед е ос-
вободен. Задържането обаче отлага за 
пореден път процеса. Магистратите из-
менят и мярката на Йордан Въчев - Дан-
чо Ларша от домашен арест в парична га-
ранция от 6 бона.

Заедно с Очите за свобода се пробват 
приближените му Иван Пишиев и Калоян 
Колев, но и те са оставени зад решетки-
те. Колев изтъква тежкото здравословно 
и финансово състояние на семейството 
си. Съдиите го порязват, като изтъкват, че 
той е погнат за 7 престъпления. Според 
прокуратурата Колев е заплашвал един 
от пострадалите и децата му. Освен това 
към днешна дата се водел реабилитиран, 
но това не било така към момента на из-
вършване на деянията.

Процесът срещу 
Митьо Очите зацикли 
заради пандемията

В нови проблеми се забърка основ-
ният коз на прокуратурата срещу Очи-
те - Георги Илиев. Бургаската ъндър-
граунд фигура закова Желязков по 
времето, когато той бе задържан в тур-
ски затвор. Самият Илиев е арестуван 
през септември 2018 г. от антимафиоти 
като лидер на престъпна група, а при 
тарашите са открити наркотици, газо-
во оръжие, ножове, палки. По-късно 

кримигероят се договори с разследва-
щите за смешна условна присъда. Нас-
коро Илиев се разкаял и написал де-
кларация до спецсъда, че се отказва 
от показанията си и иска да каже исти-
ната, разкриват запознати. Точно след 
покаянието Георги Илиев отново е за-
копчан с белезници. Това става преди 
седмица по обвинения за изнудване и 
рекет.

Предател се разкайва и се озовава в ареста

XНесебърският кримигерой поиска да излезе на свобода, но му отказаха

Митьо Очите 

Сн.: „България днес“

Мястото на престрелката, при която бе ранен несебърският наркобос. 

Сн.: Архив

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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27-годишна българка загина в теж-
ка автомобилна катастрофа в Сто-
ук Аш, Великобритания. Трагедия-
та се е разиграла преди седмица, но 
преди дни младата жена бе иденти-
фицирана от полицията, пише Diss 
Exptess. Катерина Костадинова пъту-
вала на задната седалка на „Фолксва-
ген Голф“ в 5 часа сутринта на 6 юли, 
когато колата се сблъскала с микро-
бус „Пежо Боксер“ 
на път А140, близо 
до кръстовището 
с Чърч Лейн.

Четири екипа на 
пожарната тряб-
вало да обединят 
сили, за да успеят 
да изкарат Катерина заедно с други-
те двама пътници от останките на ко-
лата. Нейните спътници в момента се 
лекуват в болницата на Аденбрук със 
сериозни наранявания.

Мъжът, който шофирал микробуса, 
е откаран за лечение в Университета 
Норфолк и Норич, а след това е изпи-
сан. В публикация във Facebook бив-
шият й колега Иринел Бахица отдаде 
почит на Костадинова, която е родом 
от Бургас.

„Тя беше много весела личност, 
никога не беше тъжна – ще остане в 
сърцето ми като ангел, който бди над 
нас“, написа той.

Българка загина 
при жестока 
катастрофа  
в Англия

Б
ългарин е осъден на дожи-
вотен затвор във Франция 
заради серия тежки престъ-
пления. 32-годишният мъж 
от Пещера е извършил убий-

ство, опит за убийство, нанасяне на теж-
ка телесна повреда, изнасилване и неза-
конно проникване в частен имот.

Българинът влязъл чрез взлом в къща 
във Франция, убил мъжа, след което из-
насилил съпругата му и се опитал да я 
убие и нея. До окончателното влиза-
не на присъдата успял да се укрие и да 
се прибере в България. Той е обявен за 
международно издирване.

В Родината обаче мъжът бил задър-
жан за друго престъпление и се намира 
в затвора в Бобов дол, където изтърпява 
наказание лишаване от свобода за срок 
от 9 години

за блудствени действия
Присъдата е на съда в град Гоце Дел-

чев.
Заради убийството и изнасилването 

във Франция за българина има издаде-
на международна заповед за арест. Ок-

ръжният съд в Кюстендил е постановил 
„задържане под стража“ по това иска-
не, което подлежи на обжалване пред 
Софийския апелативен съд. Предстои 

образуването на дело, с което съдът да 
прецени дали да допусне изпълнението 
на европейската заповед за арест, а след 
това да пристъпи към екстрадиция.

Българин уби мъж във 
Франция и изнасили жена му
XНасилникът се прибрал в България, но бе задържан

http://www.silvicominc.com
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П
резидентът Тръмп критику-
ва миналата седмица лиде-
рите на училищните райони, 
че не се отварят училищата 
напълно и достатъчно бър-

зо. Отговарящите за училищните райо-
ни обаче казват, че са решени да започ-
нат учебния процес по безопасен начин 
и изпитват ужас от усилията на админи-
страцията на Тръмп да политизира въ-
проса и да прибързва с решения, които 
биха могли да имат последствия, застра-
шаващи живота на много хора.

Ню Йорк
За най-големия училищен район в 

страната - този на Ню Йорк - кметът на 
града Бил дьо Блазио обяви плана си 
училищата да се отворят отново за поне 
някои занятия в клас през есента. Пред-
лагайки три модела на обучение в клас, 
планът позволява децата да ходят на 
училище от един до три дни в седмица-
та.

Губернаторът Андрю Куомо каза в по-
неделник, че за да бъде разрешен при-
съствен учебен процес, регионът тряб-
ва да бъде във фаза 4 от отварянето, а 
Ню Йорк още не е в тази фаза. Друго из-
искване е в района да има заболевае-
мост не повече от 5% или по-ниска за 
период от 14 дни. Куомо заяви, че окон-
чателното решение за отварянето на 
училищата ще бъде взето през първата 
седмица на август.

Атланта
Началникът на държавните училища 

в Атланта Лиза Херинг обяви, че дър-
жавните училища в града ще стартират 
първите девет седмици от учебната го-
дина с онлайн занимания. Според пред-
ложението на Херинг началото на учеб-
ната година ще бъде изместено от 10 за 
24 август.

Училищният съвет на окръг Гуинет 
също отмени решението си за хибри-
ден модел и ще започне учебната годи-
на с виртуално обучение. Учебната годи-
на трябва да започне на 12 август. Окръг 
Гуинет е най-големият училищен район 
в Джорджия.

Маями, Тампа 
и Сейнт Питсбърг

Държавните училища в окръг Маями-
Дейд в момента са във фаза 1 на отваря-
нето и не могат да предлагат присъстве-
но обучение, докато регионът не влезе 
във фаза 2. Докато районът се подготвя, 
учителите призовават родителите да ре-
шат как искат техните деца да се върнат 
в училище: да ходят на училище, чрез 
смесен модел или само онлайн. Това е 
по плана на губернатора на Флорида 
Рон Десантис, който настоява училища-
та да отворят до август и издаде заповед 
за това.

Асоциацията за образование във Фло-
рида, заедно с някои учители и родите-
ли, обаче заведоха дело срещу отваря-
нето на училищата.

Съдебният процес е срещу губернато-
ра Рон ДеСантис, комисаря по образо-
ванието Ричард Коркоран, агенцията по 

образование във Флорида, бордът към 
агенцията и кмета на окръг Маями-Дейд 
Карлос Гименес. Учителите твърдят, че 
да се нареди връщане към присъствено 
обучение в държавните училища е на-
рушение на Конституцията на Флорида, 
която изисква училищата да бъдат „без-
опасни“ и „сигурни“.

В Тампа учебната година по принцип 
започва на 10 август, но датата може да 
бъде сменена с 24 август. Родителите 
могат да избират между присъствено 
обучение от 5 дни, виртуално обучение 
със занятия всеки ден и дистанцион-
но обучение с по-малко включвания 
онлайн. В Сейнт Питсбърг родителите 
могат да избират между онлайн и при-
съствено обучение. Ръководителите на 
двата училищни района считат запове-
дта на губернатора Десантис за валидна 
и се стремят да я спазят.

Чикаго
По предварителен план повечето уче-

ници от чикагските държавни училища 
са готови да се върнат в класните стаи 
два дни седмично тази есен като част от 
усилията на града за забавяне на раз-
пространението на коронавируса.

Половината ученици от подготвител-
ните групи и децата от 1 до 10 клас ще 
посещават занятия понеделник и втор-
ник, а другата половина - четвъртък и 
петък. Сряда се учи от вкъщи, а също 
и през двата дни, когато дадена група 
няма учебни часове в училище.

Останалите 850 области в Илинойс 
формулират свои собствени планове 
за есента. Някои планират да отворят 
отново училищата с променени графи-
ци, докато други се придържат към дис-
танционното обучение или дават въз-
можност на родителите да избират. Като 
цяло обаче учителите в Илинойс искат 
да преподават онлайн, за да не рискуват 
здравето си и това на учениците.

Далас и Хюстън
Тексаската образователна агенция съ-

общи в петък, че ще смекчи по-ранното 
изискване училищата да отворят отно-
во. Новите указания позволяват на учи-
лищата да работят дистанционно през 
първите четири седмици от учебната го-
дина и през следващите четири седми-
ци, ако бъдат одобрени на местно ниво.

Независимият училищен окръг на Хю-
стън ще започне учебната си година на 
8 септември с обучение онлайн в про-
дължение на шест седмици. След това 
тя планира присъствено обучение от 19 
октомври. Училищата в Далас трябваше 
да започнат годината на 17 август само с 
онлайн класове. Тази дата може да бъде 
преместена за 8 септември, като ръко-
водителката на района би искала деца-
та да ходят на училище, въпреки че не 
всеки учител би бил спокоен с това ре-
шение.

Лос Анджелис и Сан Диего
Губернаторът на Калифорния Гавин 

Нюсъм издаде заповед, че 32 области не 
могат да отворят училищата, защото са в 
списъка на районите за наблюдение за-
ради нарастващ брой на инфекциите на 
COVID-19. В списъка попадат Лос Андже-
лис, Ориндж, Ривърсайд, Сан Бернарди-
но и Вентура. Разпоредбата има опция 
за изключване на началните училища от 
това правило.

Двата най-големи училищни района 
в Калифорния - тези на Лос Анджелис и 
на Сан Диего - обявиха в понеделник, че 
училищата няма да се отворят за никак-
ви присъствени часове, когато учебната 
година започне през август, и че учени-
ците ще продължат да учат дистанцион-
но.

Експертите по обществено здраве съ-
ветват училищата да останат затворени 
и децата да не се излагат на риск с оглед 
на увеличаването на броя на заразените 
в голяма част от страната. Американска-
та асоциация на педиатрите препоръч-
ва на децата да ходят на училище, за да 
имат достатъчно социални контакти и са 
се развиват правилно. Двете противо-
речиви оценки хвърлят в ужас родите-
лите, които, от една страна, искат децата 
да ходят на училище, а от друга - да не се 
разболеят.

Поддръжниците на присъственото 
обучение казват, че децата се разболя-
ват рядко и не толкова тежко. Но във 
Флорида досега има 17 000 деца под 18 
години, които са били болни от корона-
вирус. Две от тях умряха.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XВижте как ще започне учебната година в различните градове в Щатите

Къде училищата 
ще отворят, 
както иска Тръмп
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

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

Тръмп връща брифингите 
за коронавируса

Президентът Доналд Тръмп обяви, че 
ще възобнови редовните брифинги 
за коронавируса, тъй като страната 

преживява повишаване на случаите. „Има-
ме този голям пламък във Флорида, Тексас, 
на няколко други места“, каза Тръмп от 
Овалния кабинет. „Ще се включа и ще запо-
чнем да правим инструктажи.“ Пресконфе-
ренциите от Белия дом бяха прекратени, след като Тръмп многократно направи 
шокиращи изказвания, като това за приемане на дезинфектант срещу COVID-19. 
Преди дни Тръмп отново заяви, че коронавирусът ще изчезне.

7 убити и 42-ма ранени 
за уикенд в Чикаго

Седем души са били убити, а 42-ма ра-
нени при престрелки в Чикаго само 
за уикенд. Сред пострадалите има 

седем деца. Последното убийство е стана-
ло в неделя в Литъл Вилидж. 20-годишен 
мъж е бил застрелян около блок 3200. 
Полицаите са го намерили с огнестрелна 
рана в бузата и корема. Малко по-късно 
е починал в болницата. Около 20 минути 

по-рано е бил получен сигнал за други двама простреляни. Единият бил убит на 
място, другият издъхнал до пристигането на линейките. До момента няма офици-
ални причини за убийствата.

Рекордни жеги от  
Ню Хемпшир до Вирджиния
Рекордни жеги регистрираха си-

ноптиците от Ню Хемпшир до Вир-
джиния. Термометрите показаха 

нетипични за това време на годината тем-
ператури от близо 39 градуса. Метеоро-
лозите предупредиха, че и в следващите 
дни се очакват още по-големи горещини 
в цели 15 щата. Най-топло ще е в Южна 
Каролина. Вашингтон също влиза в опасните райони с високи температури. По-
следно подобни горещини са били регистрирани през 90-те години. Влажността 
на въздуха допринася за това температурите да се чувстват като над 43 градуса.

Зловещо тройно убийство 
във Флорида

Трима близки приятели са били 
пребити и застреляни, докато ло-
вели риба в отдалечен район на 

Фроспруф във Флорида късно вечерта 
в петък. Полицията определи случката 
като „клане“. „Това е ужасяваща сцена. Бил 
съм на много сцени на убийства в живота 
си, но това се нарежда сред най-лошите“, 

каза шерифът на окръга Грейди Джуд. От думите на шерифа става ясно, че един 
от младежите – Брандън Ролинс – е успял да се обади на баща си около 22 часа и 
е изкрещял за помощ. Малко по-късно мъжът открил приятелите мъртви.

Съдят губернатор заради 
отварянето на училищата
Асоциацията за образование във 

Флорида, заедно с някои учите-
ли и родители, заведоха дело сре-

щу отварянето на училищата в щата. Съ-
дебният процес срещу губернатора Рон 
ДеСантис, комисаря по образованието 
Ричард Коркоран, агенцията по образо-
вание във Флорида, бордът към агенци-
ята и кмета на окръг Маями-Дейд Карлос Гименес има за цел да спре повторното 
отваряне на държавните училища, за да се запази здравето на децата, родители-
те и учителите. Флорида съобщава за над 350 000 случая на коронавирус за по-
следното денонощие.

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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О
т 16 юли всички присти-
гащи от Швеция и Пор-
тугалия, както и от трети 
страни, сред които и Съе-
динените щати, при влиза-

нето си в България трябва да предста-
вят документ за отрицателен резултат 
от проведено до 72 часа преди влизане-
то в страната изследване по метода PCR. 
Гражданите, които не предоставят такъв 
документ, ще бъдат под 14-дневна ка-
рантина.

Гражданите на Северна Македония, 
Турция, Албания, Косово, Сърбия, Бос-
на и Херцеговина и Черна гора могат да 
преминават транзитно през България 
с цел да се завърнат в държавата, чии-
то граждани са. Същото важи и за граж-
даните на трети страни, които имат раз-
решение за дългосрочно пребиваване в 
държава - членка на Европейския съюз, 
Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, или в страна по 
Шенгенското споразумение

и членовете на техните 
семейства

В България без 14-дневна карантина 
и без PCR тест могат да влизат всички 
лица, които пристигат от следните трети 

държави: Исландия, Кралство Норвегия, 
Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Ре-
публика Сан Марино, Княжество Андо-
ра, Княжество Монако и Държавата град 
Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Гру-
зия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Ру-
анда, Република Корея, Тайланд, Тунис, 
Източна република Уругвай и Украйна. 
Това съобщиха от пресцентъра на Ми-
нистерството на здравеопазването.

PCR тест не се изисква за лица, прис-
тигащи у нас от държави - членки на ЕС 
(изключение са Швеция и Португалия), 
Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, както и страни по 
Шенгенското споразумение. Те не под-
лежат и на 14-дневна карантина.

Директорите на регионалните здрав-
ни инспекции отменят поставянето под 
карантина на пристигналите в България 
в периода от 2.07.2020 до 15.07.2020 г. от 
Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия.

Това нарежда министърът на здраве-
опазването Кирил Ананиев с издадена-
та днес заповед РД-01-405/15.07.2020 г., 
във връзка с решението на Министер-
ския съвет за удължаване на извънред-
ната епидемична обстановка до 31 юли 
т.г.

XАко нямате отрицателен резултат, ще трябва 
да се подложите на 14-дневна карантина

Сн.: Flickr

От САЩ в България: Без карантина, 
но с отрицателен PCR тест

Чужди студенти, идващи от Евро-
па, са изключени от забраната 
за пътуване, която САЩ наложи-

ха заради коронавирусната пандемия, 
пише в. „Уолстрийт джърнъл“.

Изключения ще има и за детегле-
дачките от типа au pair, и за роднини-
те на притежатели на виза. Изданието 
се позовава на документ, изпратен от 
Държавния департамент до Конгреса.

Този ход е част от опита на адми-
нистрацията на Доналд Тръмп по-
степенно да отвори страната за меж-
дународно пътуване. През март той 
забрани пристигането на хора от по-
вечето европейски държави, преди 
болестта да се разпространи в САЩ.

Миналия месец ЕС се отвори за пъ-
туващи от ограничен брой държави, 
но сред тях не бяха САЩ, където пан-
демията е в разгара си.

Решението европейските студен-
ти да могат да влизат в САЩ идва дни 
след като администрацията реши

да се откаже от мерки
които биха принудили десетки хиляди 
от тях да напуснат страната, ако обу-

чението им мине изцяло онлайн. Те 
обаче предизвикаха отпор от универ-
ситети, бизнеса и технологичните ком-
пании.

Държавният департамент на САЩ 
потвърди новината. Студентите, които 
вече са получили визи за обучение в 
Съединените щати, ще могат да прис-
тигнат в страната през есента, както и 
тези, които отговарят на изисквания-
та за кандидатстване за виза. „Предос-
тавянето на това освобождаване ще 
помогне за икономическото възста-
новяване от пандемията COVID-19 и 
за засилване на ключовите компонен-
ти на нашите трансатлантически от-
ношения“, се казва в съобщение на го-
ворител на Държавния департамент.

САЩ пускат студентите от Европа, дори и да учат онлайн

Сн.: Flickr

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Е
вропейският съюз удължи 
забраната си за пътуване на 
американски граждани, тъй 
като там случаите на новоза-
разени с инфекцията от ко-

ронавирус продължават да се увели-
чават.

ЕС за първи път започна да премах-
ва международните ограничения за 
пътуване на 1 юли, като приветства по-
сетители от 14 страни, след които Ка-

нада, Южна Корея и Австралия. Съеди-
нените щати бяха останали извън този 
първоначален списък, а на америка-
нците ще им бъде забранено да посе-
щават Блока поне още две седмици 
съгласно решението, обявено от Евро-
пейския съвет преди дни.

Съобщението за удължаване на за-
браната дойде, след като служители 
на ЕС извършиха първия обзор за по-
следните две седмици за ограниче-

нията за пътуване, като проучиха тен-
денциите при разпространението на 
коронавируса и ограничителните мер-
ки във всяка страна, за да определят 
дали да разширят или ограничат спи-
съка.

Ключовият показател, който е взет 
под внимание: епидемията в дадена 
страна трябва да бъде овладяна до-
толкова, колкото в ЕС или още повече 
от това.

Европа удължи забраната  
за пътуване на US граждани
XПричината е увеличаващият се брой заразени с COVID-19 в САЩ

От понеделник са в сила 
нови изисквания за пъту-
ване в чужбина, свързани с 

COVID-19. Чехия иска тестове за ко-
ронавирус за българските сезонни 
работници. Такова е условието и за 
гражданите на Швеция.

До 31-и август, освен направен 
PCR тест, всички пътуващи към Гър-
ция трябва да попълват и електрон-
ни формуляри, така наречените PLF. 
Документът трябва да бъде попъл-
нен най-късно ден преди пристига-
не в страната.

Информацията за нови ограниче-
ния и облекчения за пътуванията на 
български граждани се актуализи-
ра постоянно на сайта на Министер-
ството на външните работи, под чер-
вения надпис „Как ще пътуваме“.

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Новите правила 
за пътуване в ЕС 
вече са в сила

https://www.saintjohncapital.com/
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https://www.freightstarexpedited.com/careers
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(Продължение от миналия брой)

В 
миналия брой разгледахме 
какви са разликите между па-
сивното и активното инве-
стиране. Стана ясно, че пасив-
ното инвестиране е подход, 

при който капиталите, разположени в 
даден фонд, са инвестирани в акции на 
компании, представени на даден индекс 
като например S&P 500, в абсолютно 
същите пропорции и тежест, както са 
представени в дадения индекс. При ак-
тивното инвестиране пък мениджъри-
те постоянно търсят да купуват акции 
на различни компании и в същото време 
да продават слабо представящи се.

Днес ще продължим с разликите. Една 
от тях е, че пасивното управление е по-
евтино, тъй като не включва

някакво вземане 
на решения

от името на вашия инвестиционен ме-
ниджър и от ваше собствено име, вие 
просто вървите с потока и наблюдава-
те случващото се. Аз съм човек, който 
се интересува от по-активен подход и 
вярвам, че по всяко едно време се по-

явяват страхотни възможности за инве-
стиране, особено в моменти, когато се 
представят големи предизвикателства 
по света. Следователно за мен активно-
то инвестиране има много по-голям по-
тенциал от гледна точка на покупката и 
продажбата на акции във взаимните ми 
фондове, което допускаме мениджъри-
те на тези средства да направят от наше 
име въз основа на техните проучвания.

Данните показват, че по време на до-
бри времена на пазарите пасивните и 
активните фондове имат много подобна 
възвръщаемост и допълнителните раз-
ходи за използване на активните фондо-
ве могат да намалят общата възвръщае-
мост, но не значително.

Говорим като цяло за по-малко от про-

цент годишно, но в някои случаи, които 
наблюдавам в момента и съм наблюда-
вал през годините, голяма част от актив-
но управляваните фондове са в състоя-
ние да победят пасивното управление, 
въпреки ниската си цена, дори в години 
на постоянен растеж, поради техния

по-активен и 
агресивен характер

и страхотни управленски решения на 
някои от техните мениджъри.

Там, където виждам блясъка на актив-
ното инвестиране над пасивното, е през 
несигурните времена като тези, които 
изпитваме в момента. Подобни времена 
предоставят възможности за инвести-
ране в страхотни компании на изклю-

чително ниски цени поради суматохата, 
която се създава на пазарите. 

Въпреки това няма магическа фор-
мула, която да прогнозира възвръща-
емостта на пазара и да гарантира по-
добър успех с пасивно или активно 
управление. Казвайки това, все пак е ло-
гично да предположим, че бъдещето ще 
предостави повече възможности за ин-
веститорите с активен подход и подбор 
на фондове, които изповядват тази фи-
лософия, въпреки че това може да уве-
личи и рисковете при тях в определени 
моменти.

Като цяло, независимо от това какъв 
подход на инвестиране ще предприе-
мете - пасивен или активен, уверете се 
първо, че имате ясно разбиране за ва-
шата лична

инвестиционна и 
финансова стратегия

така че когато пазарите се обърнат с гла-
вата надолу (и това е сигурно, че ще се 
случи през годините напред), не изпа-
дайте в паника, но продължавайте да 
инвестирате на драстично намалени 
цени. Проблемът, който повечето инвес-
титори имат, не е дали ще инвестират в 
активно или пасивно управлявани фон-
дове, а да съумеят да контролират емо-
циите си в добри и лоши моменти. Ако 
намерим правилната нагласа върху на-
шите емоции, свързани с парите ни, там 
ще можем да спечелим играта независи-
мо дали инвестираме пасивно или ак-
тивно в нашите фондове.

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)

Вашите 
пари

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

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

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

Активно и пасивно 
инвестиране – кое да изберем?

XВъпроси и отговори от изминалите седмици

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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П
рез последните няколко 
седмици Фреди Мак отчете 
средния 30-годишен фикси-
ран процент на ипотека, 
спаднал до рекордни ниски 

нива от 3.03%. Отчетеният процент от 
миналата седмица достигна най-ниската 
точка в историята на проучването, която 
датира от 1971 г. (Вижте графика 1).

Какво означава 
това за купувачите?

Това е огромен плюс за купувачите на 
жилища в момента. Тези, които сега се 
възползват от увеличаващата се достъп-
ност на взимане на жилищен заем, кой-
то е с исторически ниски лихви, печелят 
много, като спестяват от месечното си 
плащане голяма сума пари.

Според Сам Хатър, главен икономист 
на Фреди Мак, това лято се очертава да 
е доста интензивно, тъй като рекордно 
ниските нива на ипотеките продължават 
да стимулират търсенето на жилища от 
купувачи.

В допълнение move.com отбелязва:
„Заради многото купувачи в момента 

на пазара месечният трафик на realtor.
com® достигна най-високото ниво от 86 
милиона потребители през юни 2020 г., с 
което счупи рекорда от май от 85 мили-
она потребители. Ежедневният трафик 
на Realtor.com® също достигна най-висо-
кото си ниво от 7 милиона уникални по-
требители само за един ден, на 25 юни, 
което сигнализира, че въпреки светов-
ната пандемия купувачите

са готови да направят 
покупка на дом

Ясно е, че купувачите се възползват от 
днешните ниски цени на лихвите. Както 
е показано на таблицата по-долу, сред-
ното месечно плащане на ипотека нама-
лява значително, когато ставките са тол-
кова ниски, колкото днес.

По-ниското месечно плащане означа-
ва спестявания, които могат да се уве-

личат значително през целия живот на 
жилищния кредит. Това също означава, 
че квалифицираните купувачи могат да 
закупят повече жилище за парите си. 
Може би това ще бъде по-голямо жили-
ще от това, което биха могли да си поз-
волят с по-висок процент на лихва

В заключение, ако имате възможност 
да закупите жилище тази година, нека се 
свържем, за да започнем процеса, дока-
то ипотечните лихвени проценти са все 

още исторически ниски.
Като агент на недвижими имоти аз 

не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и се стремя непрестанно да 
ги уведомявам относно всеки възмо-
жен аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщ-
ност за повечето хора е най-важната и 
най-голямата, която те са направили 
или ще направят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въ-
обще с всичко, свързано с пазара на не-
движимите имоти, ще се радвам да ме 
потърсите, а за мен ще е удоволствие 
да мога да помогна. Моят директен но-
мер е: 773-827-7827, или ми пишете на 
емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Ето и моя уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com

Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

XТова е огромен плюс за купувачите на жилища в момента

Ипотечните 
лихви достигнаха 
рекордно ниски нива

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика 1:  
30-годишната ипотека е достигнала  
най-ниските нива в историята на САЩ

Пример за месечна ипотека за $300 000

Днес Юни 2020 г.

Лихвен процент за десетилетие

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Трима туристи загинаха при 
катастрофа в Алберта
Трима души загинаха и няколко бяха 

тежко ранени, след като туристиче-
ски автобус се преобърна в южната 

канадска провинция Алберта. Офроуд 
автобусът превозвал 27 пътници, отпра-
вили се да наблюдават ледника Атабаска 
в националния парк Джаспър. Няколко 
хеликоптера и линейки бяха изпратени 
да евакуират ранените към местните болници. Властите информираха официал-
но за броя на загиналите и ранените и изразиха съболезнования на близките им.

Пандемията увеличи 
предозирането с опиати в Канада

В Канада наблюдават тревожен фе-
номен - сериозен ръст на случаите 
на предозиране с опиати по време 

на кризата с коронавируса. Изолация-
та, ограниченият достъп до услугите за 
помощ при пристрастяване към нарко-
тици и др. вероятно са причина за това. 
Канадският вестник „Аctualités“ разказва 

историята на 37-годишния Люк Лаплант, който е бездомник и наркоман. Пред из-
данието той споделя, че през последните месеци е загубил трима от своите прия-
тели. Според него много хора са получили помощ от правителството заради пан-
демията, но са използвали парите, за да се дрогират.

Сирк дю солей ще бъде  
купен от кредиторите си
Поставена по съдебна защита сре-

щу фалит, канадската циркова 
трупа Сирк дю солей обяви, че е 

приела оферта за закупуване от страна 
на кредиторите си. Това ще послужи и за 
отправна точка при нейната продажба 
на търг през август. Договорът за покуп-
ка с кредиторите предвижда те да при-
добият почти всички активи на трупата. Офертата заменя оферта за закупуване, 
която базираният в Монреал цирк сключи с настоящите си акционери - амери-
канският фонд Ти Пи Джи и китайският фонд Фосун, както и Касата за депозити и 
инвестиции на Квебек.

Служител на кралската полиция 
обвинен в педофилия

Служител от Кралската канадска 
конна полиция от Нувел Екос е 
обвинен в детска порнография. 

Джефри Ириш ще отговаря за разпрос-
транение на детска порнография, обяви 
в понеделник шефът на разследващия 
екип. Полицаят трябва да се яви пред 
съда на 12 август. За случая бе уведо-
мена SIRT - агенцията, която разследва 

всички сериозни инциденти, свързани с полицията в Канада, която започна раз-
следването си още през март.

Черните кутии на сваления в Иран 
самолет са в Париж
Канадският външен министър 

Франсоа-Филип Шампан потвър-
ди, че черните кутии на сваления 

в Иран украински пътнически самолет 
са пристигнали в Париж. С това беше 
решен продължаващ от месеци неуре-
ден въпрос. Иранският Корпус на гвар-
дейците на ислямската революция каз-
ва, че погрешка е свалил самолета на 8 
януари, обърквайки го с ракета. Всички 176 души на борда загинаха. Това стана 
в момент на засилено напрежение между Иран и САЩ. Много от жертвите бяха 
граждани или постоянни жители на Канада или крайната им спирка беше Канада.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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ТЕС УИЛКИНСЪН-РАЙЪН,
„Атлантик“

П
ремахването на ограничени-
ята предизвика пълен хаос. 
Тълпи се блъскат пред баро-
вете, казината са пълни, на-
род без маски слуша прези-

дента Тръмп на Маунт Ръшмор. А всички, 
които гледаме тези сцени от домовете 
си, се чувстваме като зрители на филм на 
ужасите, които крещят към екрана „Бя-
гай оттам!". В такива случаи човек трудно 
устоява на изкушението да сочи с пръст 
хората, които не се справят със социал-
ната дистанция.

Но гневът ни трябва да бъде насочен 
не към другите, а към правителства-
та и държавните институции. Днес все-
ки трябва сам да реши какви рискове 
да поеме, но десетки години изследва-
не на човешките възможности показват, 
че човекът не се справя с преценяване 
на риска в сложни ситуации. По време 
на пандемия като сегашната, отсъстви-
ето на лидерство и неясните норми на 
поведение ще доведат до изключител-
но погрешни решения. Ако един бизнес 
е отворен, но ще бъде опасно да го посе-
щаваш, това е провал на управлението.

От март светът живее с простата ин-
струкция „Остани си вкъщи!". Но докато 
случаите продължават главоломно да се 
увеличават, САЩ и другите страни про-
дължават да разхлабват ограниченията 
и

изведнъж тежестта 
за трудните решения

пада изцяло върху отделните граждани. 
А тези решения изискват най-малко две 
крайно сложни когнитивни задачи - мо-
рална аргументация и оценка на риска.

Моята академична специалност е пси-
хологията на преценката и вземането на 
решения. Най-фундаменталният експе-
римент в тази дисциплина включва след-
ната задача: „Представете си, че САЩ се 
готвят за епидемия от неизвестна азиат-
ска зараза, в която се очаква да загинат 
600 души“ (ксенофобската употреба на 
„азиатска“ в случая заслужава отделен 
материал). Участниците в експеримента 
трябва да изберат между две възможни 
програми за противоепидемични мер-
ки - според план А 200 души със сигур-
ност оцеляват, но никой друг няма шанс; 
при план В съществува една трета веро-
ятност всички да оцелеят, но две трети 
е рискът всички да погинат. За част от 
участниците в експеримента двата вари-
анта се представени като потенциал за 
спасени животи (200 души ще живеят), 
за другите - като потенциал за изгубени 
животи (400 души ще загинат). Експери-
ментът показва, че трудното решение 
се повлиява драматично от семантична-
та формулировка на обстоятелствата - в 
първата формулировка повече хора из-
бират план А заради сигурното спасява-
не на 200 живота, но при втората пред-
почитан е по-рискованият план В. Един 
от авторите на експеримента - Даниъл 
Канеман, през 2002 г. получава Нобело-

ва награда за икономика за изследвани-
ята си.

Когнитивната наука изобилства с

невероятни предсказания 
за ерата на коронавируса

Известна е човешката склонност да 
неглижира предотвратимите вреди от 
природно естество и да проявява свръх-
реакция към вредите, които произхож-
дат от човешката дейност. Науката пред-
сказва, че хората се успокояват, когато 
един смъртен случай от коронавирус се 
отдава на „съпътстващи заболявания“ 
и напреднала възраст - обстоятелства, 
които липсват в техния собствен случай. 
Също толкова очакван е стремежът да 
хвърляш вина към хората, които не спаз-
ват социална изолация - това ни осигу-
рява прилив на допамин, хормонът на 
удоволствието. Известен е и ефектът на 
притъпената чувствителност към смър-
тта с увеличаване на смъртните случаи 
- разликата между нула жертви и една 
жертва е голяма, но разликата между 
110 000 жертви и 111 000 е пренебрежи-
ма. Именно в това объркващо противо-
поставяне на математическото и екзис-
тенциалното живеем в момента.

С разхлабването на мерките наглед 
прости преценки стават особено сложни

Какво е метър и половина 
дистанция?

Според научната литература ние сме 
по-уверени, че сме на метър и полови-
на разстояние от приятел, отколкото от 
непознат, освен това сме по-склонни да 

виним различните от нас, че не спазват 
дистанция, а собственото си придържа-
не към правилата често надценяваме. 
Когато търсим правилното решение на 
даден проблем, то често клоним към ре-
шението, което в най-голяма степен от-
говаря на собствените ни интереси. Кол-
кото повече свобода на движение ни се 
дава, толкова повече възможност има-
ме да съдим околните - а те в нашите 
очи винаги правят нещо погрешно. Как 
може да стоят на групи, да си говорят, 
да обикалят заведенията?! Кой норма-
лен човек си пуска детето на обществен 
басейн?! Нима наистина ще каниш гости 
вкъщи?!

Дори когато обвинителите имат осно-
вание, това сочене с пръсти е безсмисле-
но и дори вредно за обществото. Всяко 
съдене на другия е възможност гневът 
да надделее над емпатията. Но на при-
цела на моралния ни съд трябва да бъ-
дат не индивидуалните граждани, изпра-
вени пред набор от разрешени опции и 
объркващи послания от институциите. В 
пандемията е твърде лесно да хвърляш 
гнева си върху хората, които правят гре-
шен избор. Вместо това държавните ин-
ституции

трябва да предложат 
ясни норми

на поведение и правила, които да поз-
волят човек да взема решения от общ 
интерес. Повечето хора, които днес не 
спазват социална дистанция, си намират 
някакво оправдание за това. Намиране-
то на оправдание е особено лесно при 

объркани, двусмислени указания. А кол-
кото по-сложен е един проблем, толко-
ва по-трудно ни е да намерим кристално 
ясно решение. Знам със сигурност дали 
ще си остана вкъщи, но схващането за 
„аз съм внимателен“ има доста разтегли-
ви граници.

Ясните указания в такива сложни вре-
мена ни помагат да вземаме по-лесно 
решения.

Ако маските намаляват риска от зара-
за, то носенето им трябва да бъде катего-
рично изискано от държавните власти. 
Именно заради ненадеждността на на-
шата преценка по магазините и паркове-
те бяха очертани кръгове и ленти, които 
да указват точното разстояние. А дока-
то ние си хвърляме обвинения взаимно, 
огромни парични потоци и власт се съ-
средоточават върху обществени и част-
ни институции, които имат достъп до 
експерти и капацитет да предложат кон-
кретни правила на поведение. Именно 
тяхната неспособност да направят дос-
тъпно тестването, да защитят работещи-
те на първа линия, да се справят с огни-
щата на КОВИД-19, да осигурят условия 
за стриктна дистанция и изолация заслу-
жава нашия гняв. Настоящото половин-
чато отваряне е тресавище, гаранция за 
провал, вината за който лесно ще бъде 
хвърлена на безотговорните граждани 
вместо на виновните институции, които 
пак ще се измъкнат от контрол.

*Тес Уилкинсън-Райън е преподавателка 
по право и психология в Пенсилванския 

университет

Провалът с COVID-19 не е на 
хората, а на техните лидери
XАко един бизнес е отворен, но ще бъде опасно да го посещаваш, това е проблем на управлението
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С
АЩ се намират в много нео-
бичайна ситуация. Дори кога-
то нивото на безработицата се 
понижава, здравето на рабо-
тещите е силно застрашено с 

ускоряването на пандемията от корона-
вирус. Страната се намира в центъра на 
два едновременни икономически спада 
– краткосрочен - заради страховете от 
коронавируса, и дългосрочен спад, кой-
то ще прилича повече на традиционната 
рецесия. За съжаление, вторият тепърва 
започва, пише Bloomberg в свой анализ.

Добрата новина е, че повече амери-
кански граждани се завърнаха на работ-
ното си място в средата през юни, което е 
продължение на започнатата тенденция 
от май.

Това, че коригираният процент на без-
работицата е спаднал по-бързо от този 
на некоригирана база, показва

какво се случва 
на пазара на труда

Много работодатели бяха ангажирани 
с това, което икономистите наричат запа-
сяване с работна ръка, а именно служи-
телите им да са у дома, докато премине 
шокът от пандемията, след което се връ-
щат обратно на работа. Някои от служи-
телите получаваха заплати през целия 
период на ограничителните мерки, като 
те бяха първите, които бяха върнати на 
работното си място. Ето защо коригира-
ният процент на безработицата спадна 
по-бързо от некоригирания.

Но някои фирми очевидно поддър-
жат неофициални отношения със свои-
те уволнение служители. Така например 
служители, които не са задължително на 
заплата, са се договорили с работодате-
ля, че ще бъдат наети отново, когато се 
отвори място за тях. Повторното наема-
не на тези служители вероятно е причи-
на за голяма част от спада на безработи-
цата на некоригирана база. Точно както 
запасяването с работна ръка от страна на 
големите производители има тенденция 
да съкращава рецесиите от средата на 
20-ти век. А сегашният процес по време 
на пандемията изглежда, че е началото 

на V-образното възстановяване на ико-
номиката.

Но това възстановяване изглежда, че 
ще бъде нарушено.

Мащабна втора вълна 
на коронавируса

удря тежко южната и западната част на 
САЩ. Така страхът от коронавируса се 
завръща. Това ще доведе до запасяване 
с още работна ръка. На служителите ще 
бъде наредено да се върнат у дома със 
или без получаване на заплата за един 
или два месеца. Внезапните удари, кои-
то парализират икономиката на САЩ, ще 
продължат.

Вероятно тези удари ще приключат 
през есента с намиране на лекарство 
срещу коронавируса и бизнесите ще са 
върнали всички служители обратно на 
работа. Но това няма да възвърне пъл-

ната сила на американската икономика. 
Наближава по-дълбока и по-продължи-
телна рецесия. Тя вероятно няма да бъде 
толкова остра, но има потенциала да 
продължи много по-дълго.

Една от причините е затварянията на 
бизнесите. Липсата на търсене по вре-
ме на пандемията просто ще накара 
много предприятия да изчезнат. Дори и 
търсенето на техните стоки и услуги да 
се възстанови, започването на нов биз-
нес отнема време. През това време слу-
жителите ще останат без работа. Това 
ще доведе до традиционен удар върху 
търсенето, тъй като тези вече безработ-
ни граждани ще разполагат с по-малко 
пари.

Втората причина е чистият песими-
зъм. Наблюдаването на състоянието на 
икономиката през последните месеци 
вероятно ще има смразяващ ефект вър-

ху инвеститорите и потребителите, кое-
то допълнително ще потисне търсенето.

Третият фактор ще бъде изменението 
на индустриалния микс на американска-
та икономика. Например, киносалоните 
ще се насочат към колапс, а много коле-
жи също ще страдат.

Тези модели вече си личат в 

данните за състоянието 
на пазара на труда

Броят на временно безработните на-
малява, но броят на трайно безработни-
те се покачва. Ето защо правителството 
трябва да се подготви за този дългосро-
чен спад. Необходими са огромни инвес-
тиции в научни изследвания и по-голяма 
подкрепа за отделните щати. Хубавото 
на традиционните рецесии е, че се знае 
с какво да се преодолеят, просто трябва 
готовност за действия.

Две, а не една – рецесиите, 
с които се борят САЩ
XЛипсата на търсене по време на пандемията ще накара много предприятия да изчезнат

Сн.: Jeenah Moon/Bloomberg

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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PAY PROPERTY 
TAXES ONLINE AT

Due August 3 
Pay without penalty through October 1

Stay Home

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

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS

https://cookcountytreasurer.com
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https://connectmortgagecorp.com/
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XVеlосitу Мinеrаls ще разработва терен близо до границата с Турция

Канадска компания с още едно 
находище за злато в България

К
aнaдcкaтa компания Vеlосіtу 
Міnеrаlѕ обяви, че щe paзpaбoтвa 
oщe eдно златно находище 
в Бългapия. Фирмата, която 
е собственик на нaxoдищeтo 

„Poзинo“ e пocтигнaлa cпopaзyмeниe зa 
пpидoбивaнeтo нa „Бoлкaн минepaлc ди-
вeлъпмънт“ OOД. Дружеството oт 2014 гo-
динa paзpaбoтвa злaтнoтo нaxoдищe „Иг-
ликa“, нaмиpaщo ce в югoзaпaднaтa чacт нa 
България в близocт дo гpaницaтa c Typция.

Oт oфициaлнoтo cъoбщeниe нa Vеlосіtу 
cтaвa яcнo, чe кoмпaниятa щe пpидo-
биe 100% oт фиpмaтa, кaтo към мoмeнтa 
кaнaдcкoтo дpyжecтвo e плaтилo 49 000 
дoлapa (36 173 щaтcки дoлapa). Ocтaнaлaтa 

чacт oт cдeлкaтa включвa пoeмaнe нa 
paзxoди зa изcлeдвaнe и eкcплoaтaция нa 
нaxoдищeтo в paзмep нa 460 000 кaнaдcки 
дoлapa (близo 340 000 щaтcки дoлapa) 
дo кpaя нa 2020 гoдинa и нa oщe 765 000 
кaнaдcки дoлapa (нaд 564 000 щaтcки 
дoлapa) дo кpaя нa cлeдвaщaтa.

Toвa oзнaчaвa, чe Vеlосіtу щe влoжи 
oбщo 1,274 милиoнa кaнaдcки дoлapa (940 
000 щaтcки дoлapa) или 1,63 милиoнa лeвa 
c цeл пpидoбивaнeтo и paзpaбoтвaнeтo нa 
„Игликa“

в cлeдвaщитe 2 гoдини
Cпopeд cпopaзyмeниeтo дoceгaш-

нитe coбcтвeници зaпaзвaт и oпция 

зa пoлyчaвaнe нa 2% oт пpиxoдитe oт 
пpeтoпeнитe мeтaли, кaтo Vеlосіtу имa 
възмoжнocт cpeщy пapични плaщaния дa 
нaмaли тoзи дял дo 0,5%.

To пpeдвиждa oщe oпция Vеlосіtу дa 
зaкyпи 100% oт „Бoлкaн минepaлc ди-
вeлъпмънт“ зa 340 000 кaнaдcки дoлapa 
дo кpaя нa 2021 гoдинa, или зa 750 000 
кaнaдcки дoлapa дo кpaя нa 2022 г. Aкo ce 
изпoлзвa тaзи oпция зa пoкyпкa, дoceгaш-
нитe coбcтвeници щe пoлyчaт 0,5% oт бъ-
дeщитe пpиxoди, нo нe пoвeчe oт 6,7 ми-
лиoнa кaнaдcки дoлapa.

Пpeз мapт мeceц минaлaтa гoдинa 
кaнaдcкaтa кoмпaния cтaнa мaжopитapeн 
coбcтвeник нa нaxoдищeтo „Poзинo“, чacт 

oт плoщтa „Tинтявa“, нaмиpaщo ce нa тepи-
тopиятa нa oбщинитe Ивaйлoвгpaд и 
Kpyмoвгpaд.

Toгaвa cтaнa яcнo, чe тя щe yпpaвлявa 
70% oт дpyжecтвoтo Тіntуаvа Ехрlоrаtіоn, 
a бългapcкият й пapтньop „Гopyбco-
Kъpджaли“ щe дъpжи ocтaнaлитe 30% oт 
aкциитe. Плaнoвeтe нa кoмпaниятa зa „Po-
зинo“ включвaxa инвecтиции oт 9 милиoнa 
кaнaдcки дoлapa.

Пpeз 2018 гoдинa Mиниcтepcки cъвeт 
paзpeши нa бългapcкaтa „Гopyбco-
Kъpджaли“ дa дoбивa мeтaли oт плoщтa 
„Tинтявa“ зa cpoк oт тpи гoдини. Toгaвa 
cтaнa яcнo, чe тaм щe бъдaт инвecтиpaни 
нaд 5,3 милиoнa лeвa.

Находището в Розино 

Сн.: resourceworld.com
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К
огато се появява възможност 
за живот в България, Кристо-
фър Шанън скача с главата 
напред при тази възможност. 
Той не е говорил български и 

нямал оферти за работа, но след десети-
летие успява да стане известен в Бълга-
рия с бизнеса си с продажба на барбекю 
и скара, разказва канадската телевизия 
CBC.

До България през 2008 г. го довеж-
да любовта му към Надя Михайлова. Тя 
е била спортист от най-високо ниво по 
художествена гимнастика през 80-те го-
дини под името Надя Калоянова. Кало-
янова става национален шампион и се 
състезава по целия свят.

Михайлова беше топ претендентка за 
златен олимпийски медал, но съдбата и 
политиката се намесиха. Тя трябваше да 
се състезава на олимпийските игри през 
1984 г. в Лос Анджелис, но бойкотът, во-
ден от Съветския съюз, съсипва надеж-
дите й. Руснаците отказват да участват 
на олимпиадата, цитирайки, че в САЩ 
се вихрят антируски настроения и исте-
рия. България първа подкрепя СССР и 
всички наши олимпийци остават в Роди-

ната и така и не заминават да се състеза-
ват на форума.

Няколко години по-късно Михайлова 
се премества в Реджина, Канада,

за да стане 
главен треньор

на клуба по художествена гимнастика 
„Васкана“. Тогава тя среща Кристофър.

Кристофър е роден и израснал в 
Реджина и живял в Куин Сити до 2009 
година. Двамата се преместват в Бъл-
гария, защото Надя искала да бъде по-
близо до родителите си.

Кристофър казва, че предишните пъ-
тувания до България са го накарали да 
преосмисли живота си в Канада.

„Имах добра работа, плащаха ми до-
бре, но работех наистина дълги ча-
сове и бях доста сигурен, че в крайна 
сметка ще ме сполети сърдечен удар“, 
казва той. Канадецът не препоръчва 
преместване в чужда държава без оси-
гурена работа или план за това как да 
се намери такава. „Без език, без рабо-
та и без план какво да се прави - това 
може да е малко като бездна „, каза той.

Идеята да започне нов бизнес в Бъл-
гария е била породена от цяло пъту-
ване за закупуване на барбекю, което 
да използва в двора. Такива грилове в 
България преди 10 години са били, по 
думите на Кристофър, „пълна скръб“.

Той решава да внесе от чужбина до-
бра скара за барбекю за себе си. Тогава 
си помислил, че и други хора ще харе-
сат да имат барбекю вкъщи.

„Хората мислеха, 
че съм луд“

казва Кристофър. „Членовете на семей-
ството ми правеха залози колко бързо 
ще фалирам.“

Той проучил пазара с просто марке-
тингово проучване. Решил да прекара 
малко време на кръстовище на две ули-
ци, близо до къщата му, и броял колите, 
шофирани от хора, които биха могли да 
си позволят да си купят барбекю. „След 
няколко минути видях ламборгини, фе-
рари и много мерцедеси. Разбрах, че 

тук има пари“, заключава той.
Кристофър се опълчва на критици-

те и отваря магазина Great Western 
Barbecue в София. Той продава скари 
от висок клас, които внася от Северна 
Америка и други европейски страни. 
Разказва, че в началото бизнесът е вър-
вял много бавно, и признава, че напра-
вил почти всичко, за което се сети, за да 
го раздвижи. 

Предлагал дегустация пред магазина 
си и раздавал безплатни меса на грил. 
Раздал хиляди листовки на минувачите 
и организирал различни барбекю съ-
бития.

„Слагах си каубойската шапка и за-
почвах да готвя и хората обичаха да ме 
гледат“, разказва Кристофър.

Един от по-ранните му методи за про-
дажба му докарала проблеми с поли-
цията. „В България е незаконно да се 
продава каквото и да е край пътя“, каза 
той. „Така че се преструвах, че моят ми-
кробус е счупен. Паркирах отстрани на 
пътя на магистралата, повдигнах го и, 
разбира се, вадих няколко барбекюта и 
скара от задната част на автомобила си, 
за да ги сготвя“. Тактиката била успеш-
на за предизвикване на голям интерес 
и Кристофър продал няколко барбекю-
та, „докато полицията не разбрала за 
действията му.

Постепенно

популярността 
на Кристофър нараства

Редовно се изявява в българската те-
левизия като крал на барбекюто и обу-
чава хората как да се прави вкусна ска-
ра. Неговият магазин все още е сред 
най-известните за скара на газ или въ-
глища в България.

Канадец успя в България 
заради една българка
XНадя Михайлова е бивша топ гимнастичка, двамата се запознали в Реджина

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Кристофър и Надя в България. 

Кристофър Шанън със скарите за барбекю, които продава. 

Сн.: CBC (Скрийншот)

Сн.: CBC (Скрийншот)
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Оксфордската ваксина може 
да се продава до месеци

Оксфордският университет може и 
да прилага ваксината си още тази 
година. За нея в понеделник бе 

съобщено, че дава силно обнадеждава-
щи резултати при изпитания. Това обя-
ви Сара Гилбърт, която ръководи екипа, 
разработващ ваксината. „Целта за пус-
кане на ваксината до края на годината 
е възможност, но няма абсолютно никаква сигурност.“ Причината е, че са нуж-
ни три стъпки - успех в последните етапи на клинични изпитания, производство 
на големи количества и бързо одобрение от регулаторите в съответните страни.

Въоръжен взе заложници  
в автобус в Украйна

Въоръжен мъж взе около 20 пътни-
ци за заложници в автобус в Запад-
на Украйна. „Той е затворил в авто-

буса около 20 заложници в центъра на 
Луцк. Има експлозиви и оръжие“, напи-
саха от местната полиция във Facebook. 
Официално лице заяви, че са чути из-
стрели, но засега няма информация за 

ранени. Терористът иска ръководителите на съдилищата, министерствата, про-
куратурата, парламента и Църквата да запишат и да публикуват в Youtube виде-
оклип, в който да заявят, че са терористи.

ЕС с историческо 
споразумение за бюджета си
На петия ден от маратонските пре-

говори в Брюксел Европейският 
съвет постигна историческо спо-

разумение за бюджета до 2027 г. Той ще 
бъде в размер на 1,8 трилиона евро и ще 
включва фонд от 750 милиарда евро за 
икономическо възстановяване от кри-
зата, предизвикана от коронавируса. 
След съпротива на така наречените „пестеливи страни“ начело с Нидерландия, 
първоначалното предложение 500 милиарда евро за безвъзмездно отпускане 
беше намалено до 390 милиарда евро. Останалите 360 милиарда ще се осигуря-
ват чрез нисколихвени заеми.

Великобритания задлъжня  
с рекордните $162 млрд.

Дълговете на британското прави-
телство са се увеличили с рекорд-
ните 128 милиарда паунда (162 

милиарда долара) през първите три ме-
сеца на фискалната 2020/21, включител-
но юни, по време на най-строгите мерки 
за ограничаване на движението поради 
COVID-19. Това е повече от двойно уве-

личение в сравнение със заемите от същия период на миналата година. Пове-
чето икономисти смятат, че дългът на брутния вътрешен продукт (БВП) на бри-
танското правителство тази година ще бъде най-големият след Втората световна 
война.

Ръст на застрашените животни 
в Австралия след пожарите
Пораженията, причинени от катастро-

фалните горски пожари в Австралия 
през 2019-2020 г., могат да доведат 

до драстичен ръст в броя на застрашените 
животни. За това предупреждават учени от 
университета на Куинсланд в изследване, 
публикувано в сп. „Нейчър еколъджи енд 
еволушън“.Значителна част от естествения 
хабитат на 70 вида местни животни е поразена от пламъците, в резултат на което 
21 вида вече са вписани като застрашени от изчезване, се посочва в изследване-
то. Сред тях са вид торбеста мишка и дългокрак потору.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Б
ългарско момиче стана ре-
кламно лице на гимназията 
си в Нидерландия. За 16-го-
дишната Александрина била 
организирана специална це-

ремония при завършването й, а нейна 
снимка, заедно с класната й ръководи-
телка, е поставена на билбордове, както 
и на сайта на средното училище.

Тържеството е приятелски подарък за 
момичето, което по десетобалната сис-
тема е с успех 9.

В гимназията посрещат Александри-
на в шатра на открито (вероятно зара-
ди строгите противоепидемични мер-
ки), украсена с балони, пъстри хартиени 
цветя, звучи весела музика. Девойката 
преминава символично по червен ки-
лим,

посрещат я учители
канят я да седне на маса и да подпише 
документи, после й връчват дипломата 
за средно образование. Класната й раз-
говаря с нея, пожелава й успехи, после 
топло я прегръща. Паметните мигове са 
запечатани в клипове, разпростране-
ни от бащата на момичето – Янко Янков. 
Преди церемонията пък Александрина 
е изпратена с почести и от дома си към 
училище.

Амбициозната ромка е наследила по-
лезната доза упорство от родителите си 
и най-вече от баща си, който много се 
гордее с циганския си произход, пише 
„Марица“. Тръгнал от гетото на Пазар-
джик, той преминава през изпитанията 
на незаконно пребиваващ в Нидерлан-
дия, без да знае езика, но с труд успя-
ва да се наложи в чуждата страна. Днес 
вече има своя законна фирма и цялото 
му семейство са с нидерландско граж-
данство. Още като дете осъзнал роля-
та на образованието, разказва, че е пе-
челил математически олимпиади. Сега 
мечтата му е да види двете си дъщери 
и сина си високообразовани и успели в 
живота. А те правят всичко по силите си, 

за да го дарят с това щастие.
„Когато разбрах, че точно дъщеря ми 

ще бъде рекламно лице на своето учи-
лище, сякаш полетях,

сякаш не стъпвах на земята
Огромно удовлетворение, неопису-

ема радост! Сигурно всеки родител би 
се почувствал така и на всеки го пожела-
вам!“, с вълнение разказва Янко.

Мечтата на Александрина е да ста-
не детска лекарка. През август ще кан-
дидатства в медицински университет. 
Отсега е категорична, че когато някой 
ден има свои деца, най-много ще дър-
жи да са добре образовани. Подчертава, 
че знанието отваря пред човека почти 
всички врати. Освен това мечтае някой 
ден децата й да се върнат в Родината на 
дядо си, където обаче да не се почувст-
ват пренебрегнати заради етноса им.

Красивата пазарджиклийка разказва, 
че именно това е дало шанса да изпъкне 
в нидерландското училище. В него учат 
деца от различни етноси и раси, но на 
всички се дава равен старт и се обръща 
достатъчно внимание.

Системата прави всичко възможно, за 
да им даде професия или поне занаят. 
На когото не му върви учението, първо 
опитват да му помогнат с допълнителни 
уроци, а ако не стане, търсят таланта му 
и според това го изпращат да стажува в 
някоя фирма. Ако му се удава да е дър-
воделец – в дърводелски цех, ако го вле-
че фризьорството – в салон за красота. 
Така още с приключване на средното си 
образование всеки получава шанса да 
се труди и да изкарва добра заплата. Се-
риозен стимул обаче е и фактът, че там 
без диплома единствено можеш да ста-
неш черноработник.

Съветът на Александрина към ром-
ските деца в България е да учат колко-
то може повече – от това зависи не само 
тяхното бъдеще, но и на децата им. Спо-
ред нея обаче проблемът с нежеланието 
им да се образоват е не толкова в семей-
ствата, колкото в цялата система. В Ни-
дерландия осигуряват присъствието на 
децата в клас

ако се наложи, и с принуда
Янко разказва как преди години зара-

ди смърт на близък се прибрали в Па-
зарджик. Съпругата му и двете им дъ-
щери решили да поостанат, а таткото се 
върнал в Нидерландия. След 2 седмици 
получил писмо, че ако до три дни деца-
та не се явят в училище, го застрашава 
8000 евро глоба.

„Да видиш тогава как за 24 часа ги 
придвижих от Пазарджик до Нидер-
ландия! Иначе си плащам като поп, но 
и това не решава въпроса. После идват 
социалните, идват от „Закрила на дете-
то“ и ми държат сметка защо не пращам 
децата на училище. Търсят проблема в 

мен и майка им, не в самите деца“, раз-
казва Янко.

За неговите две дъщери и сина му Ни-
дерландия е като родина. Възпитани са 
да спазват правилата и да са дисципли-
нирани. Едва на 16 години, Александри-
на вече е завършила гимназия, защото 
системата обхваща малчуганите още от 
4-годишна възраст. Преди това семей-
ствата им само получават уведомител-
ни писма, че децата задължително тряб-
ва да тръгнат на училище, както и в кое 
учебно заведение са записани. Това се 
прави служебно от общината, родите-
лите нямат ангажимент да търсят места.

Янко обаче е убеден, че дъщеря му ня-
маше да е толкова успешна, ако е тряб-
вало да учи в България, защото въпреки 
усилията за интеграция, училищата още 
се делят на ромски и български. В ром-
ските масата ученици не е на ниво, няма 
го добрия пример на амбициозни и ус-
пешни съученици, за да следват техния 
път, да им подражават. Докато това не се 
промени, ромчетата нямат големи шан-
сове да успеят в образованието, сигурен 
е пазарджиклията.

XЗа красивата Александрина била организирана специална церемония за завършване

Българче - рекламно лице 
на гимназия в Нидерландия

Александрина с класната си и билбордът с тях.

Българката със семейството си.
Сн.: „Марица“



22 - 28 юли 2020 г.30

 блог

Трудно ми е да повярвам, че някой 
би го интересувало мнението на такъв 
като мен относно протестите и случ-
ващото се в България през последните 
дни. Виждам обаче, че повечето, ако не 
и всички представители на българския 
шоубизнес, си мълчат, очевидно заети 
с изкуството си и с други значими неща. 
Бих подминал случващото се, както съм 
постъпвал и друг път, но усещам, че ако 
мълча в такъв момент, ще се срамувам 
от себе си.

Редно е да поздравя Христо Иванов 
за онова, което направи заедно с Иво 
Мирчев и Димитър Найденов в Росенец. 
Признавам, че имам резерви към него. 
Последните две години това, което виж-
дах да прави, беше да пише дълги стату-
си във Фейсбук и Иво Мирчев да ги спо-
деля.

Онова в Росенец обаче заслужава ува-
жение и мисля, че е важно да го кажа в 
прав текст.

Разбрах, че в понеделник се гласува 
вот на недоверие към правителство-
то. Погледнато от страна на личните ми 
предпочитания - каквото и да стане на 
тоя вот, аз все ще трябва да работя, за 
да има какво да ям. Бизнесът ми, слава 
Богу, не зависи от обществени поръчки 
и от еврофондове.

Старая се да съм обективен и да не се 
аргументирам на ниво „тия са мафия и 
трябва да се махат". Имам сериозни кри-
тики относно направеното и ненаправе-
ното през последните години.

Относно Бойко Борисов - не искам 
да разсъждавам за клипчета, снимки, 
шкафчета и чекмеджета, вярно ли е, не 
е ли вярно, и защо е допуснал някаква 
„дама“ да го снима в собствения му дом.

Имам проблем с АЕЦ „Белене“ напри-
мер, защото всички факти доказват, че 
това е лош и опасен за България проект.

Имам проблем с рекета, който се случ-
ва на безброй български малки и големи 
бизнесмени и се осъществява от данъч-
ни, обвинители и всякакви държавни 
органи, като същевременно се предста-
вя от медиите на неговия приятел като 
борба за справедливост. Проблем е, че 
покрай няколко истински престъпници 
страдат и хора, на които просто им се 
съсипва или отнема бизнесът.

Имам проблем с подбора на кадри на 
всички нива - вижте го Дани Кирилов, 
човекът с книжката за оцветяване, кон-
куриращ попова лъжичка с интелекта 
си. Това е министър на правосъдието. 
Представете си какво унижение изпитва 
всеки един адвокат, съдия или изобщо 
човек, свързан с юридическата сфера, 
когато вижда своя висш представител в 
правителството.

Вижте интелигентната кърджалийска 
дама, председател на парламента. Ако 
една интелигентна кърджалийска дама 
узнае особеното мнение на своя начал-
ник за себе си - вярвам, че би трябвало с 
двеста да смени и работното си място, и 
началника, но може би греша.

Вижте коалиционния партньор Вале-
ри Симеонов, който крепи мнозинство-
то. Не, не ми е проблем онова негово 
неповторимо излъчване. Бих преглът-
нал дори и гаврата, която си направи с 
майките на деца с увреждания, нека си 
тежи на неговата съвест. Един от реал-
ните проблеми според мен е, че с глу-
павите си пиар акции по дискотеки и 
кръчми той нанесе невероятна щета на 
българския туризъм под претекст, че го 
спасява.

Щял да изгони мутрите - ами не, не ги 
изгони. Изгони клиентите. С всичките 
му кусури, Слънчев бряг беше един ку-
рорт, осигуряващ хиляди работни мес-
та и бизнес за много обикновени хора, 
курорт, който се пръскаше по шевовете 
всяко лято. Втора година вече там няма 
никой, много преди коронавируса, кой-
то в момента е оправдание за всичко.

И сега се сетил да събаря на Доган 
вълнолома. Не, не го събаряй, а иди и се 
хвърли от него, ако искаш наистина да 
направиш нещо добро за страната си.

Относно г-н Доган и г-н Пеевски може 
да се напише доста. Казано накратко - 
мисля, че си ги заслужаваме. И моето, 
и предишното поколение. Не и младите 
обаче. Сигурен съм, че младите ще им го 
покажат по съответния начин.

Чувам, че има и добри примери. До-
колкото ми е известно, министри като 
Росен Желязков и Томислав Дончев (да, 
излишно беше изказването му за граж-
данската война) са добри професиона-
листи, но те едва ли са достатъчни, за 
да донесат нужното доверие към цяло-
то управление. Вероятно не им е прият-
но да понасят неграмотността на някои 
свои колеги.

Написаното тук не претендира за из-
черпателност.

Подкрепям протестите. Мисля, че от 
това правителство и парламент вредата 
е по-голяма, отколкото ползата.

Що се касае до г-н Гешев - ако непре-
менно трябва да остане на работа в про-
куратурата, то оптимален вариант би 
бил да стане пазач на паркинга й. Вяр-
вам, че всички ние се убедихме в без-
спорните му качества за тази длъжност.

ИЦО  
ХАЗАРТА

Да мълча,  
да си трая?

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

„Министър-председателят си взема като 
Форест Гъмп от кутията с бонбони този 
бонбон, който на него му харесва.“

Един от организаторите на протестите 
срещу правителството Арман Бабикян, 

коментирайки като лъжа думите на Борисов, 
че „Шиши“ е редил служебния кабинет на Радев

„Не сме се вкопчили като маймуни 
в палмата за управлението... Но 
България не е царство и решенията 
трябва да се вземат спрямо 
коалиционните споразумения.“

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов по 
повод обявените от ГЕРБ три варианта 

за решаване на кризата, сред които и 
оставка на кабинета

„... (на) този президент незрял, или как го 
нарекоха - фигурант, Шиши му реди кабинета...“
Премиерът Бойко Борисов в опит да се дистанцира 

от депутата Делян Пеевски

„Приятели, ще се 
опитат да убият 
Борисов... Не могат да 
простят на Бойко, че 
докара 34 евролидери 
за интеграция на 
Балканите.“

Депутатът от ГЕРБ 
Георги Марков в разгара 

на протестите срещу 
кабинета

„Дани, човече, не 
унивай! Бойко може да 
ти забранява да пишеш 
във Facebook, но никой 
не може да те спре да 
правиш клипчета в TikTok 
колкото си поискаш!“

Радиоводещият 
Драгомир Симеонов към 
правосъдния министър 

Данаил Кирилов, на 
когото премиерът 

забрани постовете 
във Facebook заради 

непремерено изказване

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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АНДРЕЙ ГУРКОВ
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П
оследното десетилетие 
показа, че прогнозите за 
следващите десетилетия 
не бива да се базират само 
на досегашните тенденции. 

До този извод стигат анализаторите от 
„Дойче банк“ (DB Research) в публику-
вания наскоро сборник „Светът през 
2030 година". Те са си поставили амби-
циозната цел да представят „необичай-
ни съображения“ за възможни ключо-
ви обрати в социално-политическото 
и икономическо развитие на планета-
та. Анализаторите формулират 24 прог-
нози, някои от които съдържат редица 
самостоятелни тенденции и предполо-
жения.

Парите на 21 век
Част от статиите се отнасят до бъде-

щето на финансово-паричните отноше-
ния. Една от прогнозите гласи, че към 
края на започващото сега десетиле-
тие „окончателно ще отслабнат“ онези 
сили, които поддържат сегашната све-
товна валутна система. Нека да при-
помним, че тази система не гарантира 
златното или сребърно обезпечение на 
валутите, а разчита на доверието на хо-
рата, че правителствата и банките мо-
гат ефикасно да защитят стойността 
на парите и да предотвратят процеси-
те на инфлация. Само че правителстве-
ните дългове по света вече достигнаха 
рекордно високо равнище, а това под-
рива доверието в системата. Ето защо 
анализаторите от „Дойче банк“ прогно-
зират нов разцвет на „алтернативни ва-
лути“ като златото и криптовалутите. 
Специално за криптовалутите те оч-
акват масовизиране, което постепен-

но ще ги превърне в новите пари на 21 
век. Пречки пред тяхното разпростра-
няване може да поставят различните 
регулатори, но решаваща ще бъде по-
литиката на двете страни с най-голямо 

население в света, смятат анализато-
рите. И уточняват, че в момента прави-
телствата на Китай и Индия започват 
да преразглеждат отношението си към 
криптовалутите.

Друга прогноза във финансово-ва-
лутната сфера гласи, че светът върви 
към все повече безналични плащания. 
Въпреки това обаче кредитните и де-
битните карти може би ще изчезнат по-
бързо от хартиените пари, защото раз-
плащането чрез смартфон набира все 
повече скорост, смятат анализаторите 
и дават като пример Китай.

Мобилност и изкуствен 
интелект

Няколко статии са посветени на 
развитието на технологиите 

през следващите десети-
летия. Анализатори-

те на „Дойче банк“ 
смятат, че елек-

тромобилите 
ще продъл-

жат настъп-
лението си, 
но че това 
не важи за 
а в т о н о м -
ните авто-
мобили. В 
м о м е н т а 

много се го-
вори за без-

пилотните ав-
томобили, но 

до 2030 г. те едва 
ли ще преодолеят 

всички технически пре-
пятствия, твърдят анализа-

торите. Според тях през започващо-
то десетилетие електромобилите ще 

завладеят една пета от пазара на нови 
коли, а през 2040-а – половината. Те смя-
тат още, че около 2030 г. може да се осъ-
ществи и визията за летящия автомобил. 
Според друга тяхна прогноза, предстои 
бум на безпилотните летателни апара-
ти с бизнес предназначение: към края 
на десетилетието само в небето на САЩ 
вече ще летят 6,5 милиона дронове.

Най-важната технология на предсто-
ящото десетилетие безспорно е „из-
куственият интелект“ (ИИ), смятат ана-
лизаторите. И стигат до една много 
неочаквана прогноза: масираното на-
влизане на ИИ ще доведе до голямо 
търсене на висшисти с философски и 
лингвистичен профил, защото ИИ все 
още демонстрира „удивителна слабост 
при взимането на морални решения". 
В по-нататъшното развитие на ИИ осо-
бено важно ще стане да се отговаря на 
нравствени въпроси, като се отчитат 
различните морални и културни нор-
ми в обществата, четем още в анализа. 
В резултат от това бизнесът и законо-
дателството ще се нуждаят от специа-
листи с философска нагласа и с умени-
ето да улавят тънки езикови и културни 
нюанси.

Популизъм и 
евроскептицизъм

В сборника „Светът през 2030 година“ 
могат да се прочетат и редица социал-
но-политически прогнози. Авторите са-
мокритично отбелязват, че почти ни-
кой не успя да предвиди най-важните 
тенденции на изтичащото десетилетие: 
съпротивата срещу глобализацията и 
миграцията, възраждането на нацио-
налната държава. На базата на този 
опит те поставят под лупа някои в мо-
мента все още подценявани теми, кои-
то биха могли да се окажат решаващи 
за вота на гласоподавателите – поне в 
демократичните индустриални държа-
ви. Сред тях са растящите цени на не-
движимите имоти и жилищната криза. 
Според анализаторите тези тенденции 
хвърлят все повече млади хора в обя-
тията на популистите, които обещават 

да наложат нови данъци на богатите, да 
вземат под контрол цените на жилищ-
ния пазар и дори да го национализират.

Друга подценявана тенденция, за 
която става дума в сборника, е спада-
щото доверие на хората към ЕС и него-
вите институции. Тази тенденция може 
допълнително да укрепи позициите на 
евроскептиците, да усили центробеж-
ните сили в Евросъюза, да предизвика 
разкол в обществото и да окрили сепа-
ратистките тенденции в различни реги-
они.

И накрая: анализаторите на „Дойче 
банк“ смятат, че през следващото десе-
тилетие може да започне експеримен-
талното въвеждане на 6-часов работен 
ден. От него полза ще извлекат не само 
работещите, но дори и работодателите, 
защото ще има по-малко отсъствия по-
ради болест, а производителността на 
труда вероятно ще се повиши.
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След COVID-19 – опасност 
от висока инфлация

Анализаторите от DB Research виждат още един из-
ключително важен социално-политически про-
блем: конфликта между поколенията, който 

се очертава в развитите страни. Застаряването на 
обществата непрекъснато увеличава електорал-
ната сила на пенсионерите и хората в предпен-
сионна възраст, поддържащи политици и 
партии, които им обещават щедри социал-
ни плащания и обслужват техните житейски 
представи. Това увеличава разлома между 
млади и стари – тенденция, която се видя 
при гласуването за Брекзит и при избора на 
Доналд Тръмп за президент на САЩ. Не бива 
да се подценява и отчуждаването на млади-
те хора от политиката, предупреждават гер-
манските анализатори.

Те прогнозират, че този факт може да дове-
де и до възраждане на синдикализма, макар и 
не в познатата му форма като защитник на индус-
триалния труд. Новите синдикални образувания 
ще защитават интересите на все по-многобройните 
млади хора, заети в IT сферата, които ще се организират 
синдикално тъкмо с инструментите на дигиталния свят. И с 
тяхна помощ ще участват в гласувания, подписки, петиции и ко-
ординирани кампании.

Разломът между 
млади и стари

След като светът се отърси от ко-
ронавирусната криза, може да 
се изправи пред нова опасност, 

която почти всички забравиха - висо-
ката инфлация. В момента инфлацията 
е последното, за което инвеститорите 
и правителствата се тревожат, и имен-
но това прави заплахата толкова реал-
на, пише Клайв Крук за Bloomberg.

Изминаха десетилетия, откакто 
правителствата се притесняваха за 
високата инфлация. По време на ре-
цесията през 2008 г. най-голямата им 

тревога беше точно обратната - цен-
тралните банки се бореха да ускорят 
инфлацията до техните цели, докато 
ниските лихвени проценти се задър-
жаха с години, които доведоха до опа-
сения за задаваща се дефлация.

Към момента никой от стандартни-
те измерители на пазарите не сигна-
лизира за ускорение на инфлацията. 
COVID-19 причини силен дефлацио-
нен шок на системата, понижавайки 
търсенето и предлагането.

В някакъв момент обаче това може 
да се промени. Търсенето се свива, 
въпреки силния фискален стимул и 
по-нататъшното прибягване до неор-
тодоксални парични стимули, като на-
малява и предлагането. Но това може 
да се промени в някакъв момент. Ако 
коронавирусната пандемия причи-
ни дългосрочни щети на глобалното 
производство и веригите на доставка 
и правителствата и централните бан-
кери продължат да подхранват търсе-
нето в усилията си да поддържат жиз-
нения стандарт сякаш икономически 
спад не е имало, в такъв случай очак-
ванията са инфлацията да се ускори.

Този сценарий усложнява ситуация-
та за инвеститорите, склонни на риск. 
Активи като акциите се използват за 
хеджиране срещу по-високата инфла-
ция (печалбата нараства, когато це-
ните се повишават). От друга страна, 
инвеститорите в средносрочни или 
дългосрочни облигации са изложени 
на по-голям риск, ако инфлацията се 
ускори. Кешът също не е толкова си-
гурен, тъй като по-високата инфлация 
може да започне да изяжда покупа-
телната способност.

Нови пари, популизъм и 
роботи – светът през 2030 г.
XМасовизиране на криптовалутите прогнозират анализаторите от „Дойче банк“

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Flickr
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 в цифри

7,3 
по Рихтер разтърси Папуа-
Нова Гвинея на 17 юли. Епи-
центърът на земетресението 
е бил в морето, на 18 киломе-
тра източно-югоизточно от 
град Вау. Трусът е станал на 
дълбочина от 85,2 километра, 
няма данни за жертви и щети.

-годишно момче бе отмък-
нато от акула от рибарска 
лодка край австралийския 
остров Тасмания. Дете-
то било на борда на шест-
метров плавателен съд с 
баща си и още двама мъже, 
които ловели риба, кога-
то акула грабнала детето от 
лодката. Бащата скача във 
водата, за да спаси сина си, 
и така морският хищник от-
плувал. Детето е с ухапва-
ния, но в стабилно състоя-
ние.

обезщетение иска бъл-
гарка от германския си 
работодател. Тя рабо-
тела като болногледачка 
и била по 24 часа на раз-
положение, въпреки че по 
трудовия й договор била на 
6-часово работно време. Тя 
е първата източноевропейска 
болногледачка, която предприема 
такава стъпка.

10

1400€42 000 

цветя отглежда в дома си 
британски младеж. 20-го-
дишният Джо Бегли е пре-
върнал своята къща с една 
спалня в закрита джунгла. 
Всеки ъгъл е пълен с тропи-
чески растения, цветя, какту-
си и лози. Джо, който работи 
в градински център, похар-
чил 3500 британски лири за 
цветята в дома си.

https://www.brookhavenmarket.com/
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З
а здравословния сън са из-
писани хиляди страници и са 
дадени множество съвети. И 
въпреки това все още ви се 
случва да се събуждате с жела-

ние да си легнете отново, нали? И да по-
срещате зората с броене на овце?

Прочетете тези съвети на специали-
стите по здравословен сън. Може да от-
криете в тях нещо, което не знаете.

Спете на отворен прозорец
Оксфордски учени откриха, че по-

нижаването на температурата в поме-
щението допринася за здравия сън и 
бодрото събуждане. Когато тялото се ох-
лажда, стресът намалява и следовател-
но качеството на съня е по-добро. Ос-
вен това, когато помещението е богато 
на кислород, организмът се настройва 
бързо за продуктивност. Да не добавяме 
и че сутрешната подпухналост дължим 
именно на липсата на кислород в стаята.

Лягайте и ставайте в едни 
и същи часове

Когато заспиваме и се събуждаме в 
определено фиксирани часове, органи-
змът ни се адаптира към естествения 
си „циркаден ритъм“, който често бива 
нарушаван от изкуствените светлини и 
всички останали мобилни устройства, 
които ни разсейват нощем и пречат на 
тялото ни да влезе в режим „почивка“. 
Наскоро биологът и професор от уни-
верситета на Нотр Дам доказа, че спаз-
ването на подобен график за заспива-
не и събуждане поддържа здравето на 
всички системи от органи (например 
мозък, сърце, черен дроб). Този начин 
на живот регулира и процесите в клет-
ките. Когато нарушим графика на съня 
си, това влияе на психическото ни със-

тояние и ставаме по-предразположени 
към депресии. Опитайте този метод и 
експертите ви обещават, че само седми-
ца след спазването му ще се чувствате 
много по-продуктивни.

Пригответе закуската си 
предишната вечер

Нищо няма да ви мотивира така, как-
то знанието, че на сутринта ви чака лю-
бимата ви закуска. Дори и да сте почи-
татели на прясно приготвените омлети 
и овесени каши, опитайте понякога да 
си направите закуска, която на сутринта 
можете да притоплите и да изядете, пи-
ейки кафето си.

Създайте си любим 
сутрешен ритуал

Често след като се събудим, в глави-
те ни вече се леят дългите списъци със 
задачи през деня. Но специалистите съ-
ветват дните ни да започват с релакс. 
Помислете си за нещо разпускащо, кое-
то бихте могли да правите, преди графи-
кът да ви настигне. Дали това ще е раз-
ходка с кучето, лека тренировка, йога, 

слушане на мотивираща музика, или 
позвъняване на любим човек, решавате 
вие. Така всяко утро ще ви радва, защо-
то знаете, че нещо хубаво ви предстои, и 
то всяка сутрин.

Сменяйте мелодията 
на алармата си

Вярно е, че всяка мелодия, която ня-
кога ви е служила за аларма, бързо ом-
ръзва, а често дори бива намразвана. 
Затова много хора не смеят да настро-
ят любимите си песни на аларма, за да 
не им дойде до гуша от тях. Ако сменя-
те веднъж в седмицата мелодията, която 
ви буди, това е по-малко вероятно да се 
случи, а и ще си създадете усещането за 
разнообразие и промяна.

Обградете се с 
любими аромати

Ароматите сутрин са не по-малко ва-
жни от силата на звука на алармата. Ако 
привикнете сутрешният ви душ да е 
придружен от невероятния аромат на 
душ гела ви, моментално мозъкът ви ще 
направи асоциация с това, че е сутрин 
и трябва да се събудите. Изберете таки-
ва аромати, каквито ви правят щастли-
ви и ще повдигат духа ви. Продуктите за 
тяло, които използвате всеки ден, пре-
ди да излезете от вкъщи, са чудесен ва-
риант, защото има много богат избор на 
аромати сред тях.

Правете си сутрешно 
разтягане

Дори то да продължава само пет ми-
нути, това има значение. Има пряка 
връзка между развитието на фините 
двигателни умения и скоростта на ми-
словните процеси. Така че погрижете се 
за гъвкавостта на тялото си, защото така 

ще се радвате и на гъвкав ум. Опитайте 
и ще видите колко по-освежени ще се 
чувствате сутрин.

Изпийте чаша вода
Добрият навик да изпиете чаша вода 

малко след като сте се събудили и сте 
измили зъбите си, помага на тялото да се 
пребори със сънливостта. Така настрое-
нието ви ще се приповдигне, тъй като 
кръвоносната, лимфната и пикочно-по-
ловата система ще се активират.

Планирайте важните 
задачи от предния ден

Сутрешното събуждане ще става по-
бързо, а вие ще сте по-енергични, ако 
знаете, че сте планирали вече някои 
неща. Създайте си правило да си прави-
те списък с важни задачи, които трябва 
да бъдат изпълнени през деня. Така мо-
жете да спите спокойно, че на следва-
щия ден няма да забравите нищо, а на 
сутринта ще сте готови за действие. Вед-
нъж щом сте ги написали, веднага започ-
вате да мислите за това дали ще успеете 
с всичко и как е най-добре да подходите, 
за да се справите. При всички случаи ще 
бъдете по-организирани.

Не забравяйте 
за разкрасяването

Да започнете сутринта, грижейки се 
за себе си и външния си вид, е чудес-
на мотивация за целия ден. Много хо-
ливудски звезди се кълнат във вълшеб-
ните свойства на леда. Всяка сутрин те 
минават по цялото си лице с кубче лед. 
Това е одобрено и от специалистите по 
съня, защото те препоръчват сутрешния 
масаж на лицето, а ледът премахва ото-
ка, ускорява притока на кръв и има бърз 
ободряващ ефект.

Вижте тези 10 съвета на специалисти

Здравословният 
сън: Какво още 
не знаете?

https://www.zneimerlaw.com/


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

22 - 28 юли 2020 г. 37

Ж
егата е истинско предиз-
викателство за тялото. 
Потене, подуване, полеп-
ващи по тялото дрехи и 
размазан грим са само 

някои от страничните ефекти на горе-
щото време. Понякога е доста трудно да 
запазим безупречния си външен вид в 
жегите. Трябва да мислим за материите 
на дрехите, за подходящите кройки, за 
грима и аксесоарите и как накрая всич-
ко това да изглежда добре. Ето някол-
ко съвета, които ще ви помогнат да се 
чувствате по-добре, когато навън е над 
30 градуса.

Дрехи от памук и лен
Няма две мнения, че естествените ма-

терии са по-подходящи от изкуствени-
те. За топлите дни те са още по-важни. 
С дрехи от памук и лен ще се потите по-
малко и кожата ви ще диша по-добре.

Ако все пак изгубите битката с потене-
то, естествените материи ще го „прикри-
ят“ малко по-добре и ще ви спестят при-
теснението за това как изглеждате.

Разкроени силуети
Дори да предпочитате дрехи по тя-

лото, за горещите летни дни най-добре 
избирайте най-разкроените модели в 
гардероба си. По-широките дрехи поз-
воляват на кожата ви да диша и не по-
лепват неприятно по вас, ако се изпоти-
те.

Ако все пак искате да създадете илю-
зията за извивки, винаги можете да сло-
жите дискретен колан на кръста, който 
да промени малко широкия силует на 
блузата или роклята ви.

По-малко бижута 
и аксесоари

Колкото по-топло е времето, толкова 
по-пестеливи трябва да сте откъм би-
жута и аксесоари. Огърлиците, от една 
страна, могат да доведат до изпотяване 
на шията и деколтето. От друга, ще по-
лучите тен в интересни форми на видно 
място. Повечето стилисти съветват да 
избягвате да носите пръстени през ля-
тото, защото ръцете често се подуват.

Ако искате да носите бижута, окиче-
те дрехите си - превърнете обиците в 
брошка или завържете шалче на дам-
ската чанта. Проявете креативност, ако 
държите да носите любимите си бижута.

Сламената чанта е идеална за лятото. 
Причината не е във формата или мате-
рията, а по-скоро в излъчването. Дори 

да нямате сламена чанта, изберете мо-
дел в бяло или бежово. И отново - кол-
кото по-семпло, толкова по-подходящо 
за лятото.

Подходящ сутиен
Сутиен и жега. Почти всяка жена ще 

направи кисела физиономия в този мо-
мент. Носенето на сутиен е неудобно в 
горещините. Затова забравете за моде-
лите с подплънки. В идеалния случай ще 
откриете модел с памучен плат, с който 
ще ви е по-малко горещо.

И не забравяйте, когато носите бяло: 
бельото винаги трябва да е в телесен 
цвят - само той не прозира през белите 
дрехи.

Неутралните цветове
Черното трябва да е най-големият ви 

враг през лятото. За да ви е по-комфорт-
но и прохладно, избирайте дрехи в неу-
трални цветове. Бяло, бежово и светло-

сиво са най-подходящите варианти, ако 
харесвате семплия стил.

Флоралните мотиви и абстрактните 
принтове пък са подходящи, ако имате 
проблем с изпотяването. Защо ли? За-
щото върху тях петната личат най-малко.

Шапка и очила
Ако искате да сте стилна през горещи-

ните, не бива да напускате дома си без 
шапка с козирка или периферия и чифт 
слънчеви очила. Шапката с периферия 
не само ще предпази кожата ви от сил-
ното слънце, но и ще удължи живота на 
грима ви. Освен кожата, шапката ще за-
щити и косата ви, която също трябва да 
бъде пазена от слънцето.

Когато искате защита и функционал-
ност през лятото, няма как да излезете 
навън без слънчевите си очила. Освен 
че пазят зрението, те защитават и дели-
катната кожа около очите, където се по-
явяват първите фини бръчки.

Жега и стил:  
Как да изглеждаме 
добре в горещините?

Няколко съвета, които ще ви помогнат да 
запазите безупречния си вид и в над 30 градуса

Снимкa: atelie.com

Снимкa: womandrivice.ruСнимкa: womandrivice.ru

Снимкa: chopni com

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay
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Т
ри космически мисии потеглят 
да търсят живот на Марс през 
следващите седмици. В разстоя-
ние на дни една след друга сон-
ди на САЩ, Китай и Обедине-

ните арабски емирства ще предприемат 
7-месечното пътешествие, за да отгово-
рят на въпроса, който занимава учените 
от десетилетия - има ли живот на Марс и 
дали някога е съществувал.

„Мисиите през последните години по-
казаха, че Марс не е мъртвият извънзе-
мен свят, за който го смятахме. Това се 
оказа планета, обсипана със стари езер-
ни корита, изсъхнали речни канали и ута-
ечен материал“, казва Рей Арвидсън от 
университета „Вашингтон“ в Сейнт Луис, 
цитиран от „Дневник“. „Преди милиарди 
години Марс е бил топъл и влажен. Сега 
ще разберем дали тези условия са дове-
ли до еволюцията на живот на Марс точ-
но както на Земята и дали този живот 
продължава под повърхността.“

Мисията на САЩ, която ще започне в 
началото на август, ще включва спускане-
то на нов роувър, наречен Perseverance, в 
кратера Джезеро/Йезеро, близо до древ-

ната делта на река. Роувърът ще изследва 
скалите на кратера и ще събира образци 
от почвата. Пробите ще бъдат прибрани 
няколко години по-късно от друга маши-
на - Fetch, все още непостроения роувър 
на Европейската космическа агенция.

Пробите след това ще бъдат изстреля-
ни към Земята, където се очаква да прис-

тигнат около 2031 г. Събраният близо 500 
г материал се очаква да разкрие призна-
ци на живот в миналото на планетата.

Perseverance също така ще тества пър-
вия хеликоптер на Марс и ще направи 
опит за извличане на кислород от въгле-
родния диоксид в марсианската атмос-
фера - като тест за методите, които биха 
помогнали на бъдещите човешки изсле-
дователи на планетата.

Също толкова амбициозна, китайска-
та мисия Tianwen-1 по същество е косми-
чески кораб „три в едно“, състоящ се от 
спътник, който ще обикаля около Марс, 
система за кацане и роувър, който ще 
търси вода и лед на повърхността. Китай 
наскоро придоби значителен опит в из-
пращането на кораби и роботи на Луна-
та и сега предприема следващата логич-
на стъпка с експедиция до Марс.

Точните подробности за мисията обаче 
са оскъдни. Датата на излитане и място-
то за кацане на Марс все още не са раз-
крити от китайците. „Нашият екип работи 
в центъра за полети в Уенчан в момен-
та и всичко върви гладко“, е всичко, кое-
то Уанг Чи, генерален директор на На-
ционалния космически научен център 
(NSSC) в Пекин, разкри пред списание 
Nature миналата седмица.

„Амал/Надежда“ на ОАЕ
Мисията на Обединените арабски 

емирства „Надежда“ е първата, която по-
тегли към Марс. Изстрелването бе пред-
видено за сряда (15 юли) на японската 
ракета H-2A, която ще излети от космиче-
ския център „Танегашима“ и ще бъде пър-
вата междупланетна мисия, извършена 
от арабска държава. Заради лошите ме-
теорологични условия полетът бе отме-
нен, но бе изпълнен в началото на тази 
седмица.

Корабът ще влезе в орбита около Марс 
в началото на 2021 г., което ще съвпадне 
с 50-годишнината от създаването на ОАЕ, 
и ще изучава подробно атмосферата на 
планетата.

Сондата е снабдена с инфрачервен 
спектрометър за изучаване на марсиан-
ските облаци и прашни бури и ултрави-
олетови детектори за анализ на газовете 
в горната атмосфера на планетата. След 
това тези данни ще бъдат комбинирани и 
използвани за създаване на първата гло-

бална метеорологична карта на планета-
та.

„Всички сме марсианци!“
Изстрелването на три мисии до Марс 

по почти едно и също време е забележи-
телно, но всичко зависи от небесната ме-
ханика, обяснява астробиологът от Open 
University Сюзън Швенцер пред в. „Гарди-
ън“.

„На всеки 26 месеца орбитите на Земя-
та и Марс се подреждат по начин, който 
прави сравнително лесно изпращане-
то на ракета там. Тези прозорци продъл-
жават по няколко седмици и един такъв 
прозорец се отваря това лято“, каза тя.

Предишни мисии - като Spirit, 
Opportunity и Curiosity - показаха, че 
Марс трябва някога да е бил по-топъл, 
но е бил обречен като люлка на сложен 
живот заради размерите си. Диаметърът 
на планетата е наполовина по-малък от 
този на Земята, което означава, че има 
много по-малко ядро в сравнение с това 
в центъра на нашата планета. Марсиан-
ското ядро е било разтопено, охладено 
и втвърдено преди милиарди години, а 
без него Марс вече не би могъл да гене-
рира магнитно поле, което да защитава 
живота от радиацията от Слънцето, как-
то прави магнитното поле на Земята. В 
резултат на това марсианската атмосфе-
ра и повърхностните й води са

били изгубени в Космоса
„Марс е сравнително малък и затова 

би изстинал по-бързо от Земята“, казва 
Швенцер. „Моретата, езерата и реките са 
се образували там, преди да са се появи-
ли на Земята, и така животът може да се е 
зародил на Марс, преди да се случи тук.“

Намирането на живот на Марс има зна-
чение, което надхвърля границите на 
Слънчевата система.

„Все още не знаем как са възникнали 
първите репликиращи се метаболизи-
ращи структури, които бихме нарекли 
„живи“, обяснява Кралският астроном на 
Великобритания Мартин Рийс. „Този про-
цес може да е нещо уникално, което се е 
случило само веднъж в нашата Галакти-
ка - тук, на Земята. От друга страна, това 
може да бъде нещо често срещано и жи-
вотът да е широко разпространен из Кос-
моса.“

Има един ключов проблем, преду-
преждава Рийс. „Трябва да сме сигурни, 
че произходът на живота на Марс и на Зе-
мята са били напълно независими един 
от друг и това създава проблем - парче-
та скали от Марс, носещи живот, може 
да са достигнали Земята по време на за-
раждането на Слънчевата система. Този 
примитивен марсиански живот може да 
е заселил нашата планета. По този начин 
всички форми на живот на Земята, вклю-
чително хората, всъщност биха възник-
нали на Марс. Накратко, всички сме мар-
сианци!“

XТри мисии потеглят да търсят живот на Червената планета

Нашествие от 
земляни към Марс

Perseverance

Сондата „Амал“ потегли към Марс преди дни

https://www.paintersusainc.com/
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„Olympus“ обяви, че ликви-
дира бизнеса си с фото-
апарати. От легендарна-
та компания заявиха, че 
въпреки усилията си, „из-

ключително тежкият пазар на цифрови 
фотоапарати“ вече не е печеливш.

Навлизането на смартфоните сви паза-
ра на отделните камери и това е една от 
основните причини за решението, каз-
ват от компанията, която през последни-
те три години регистрира загуби. Япон-
ският колос направи първата си камера 
през 1936 г. след години на производ-
ство на микроскопи, припомня „Сега“.

„Olympus“ продължи да развива биз-
неса с камери през десетилетията, пре-
връщайки се в една от

водещите компании 
по пазарен дял

70-те години на миналия век бяха 
връхна точка, когато техните камери 
бяха рекламирани по телевизията от из-
вестни фотографи като Дейвид Бейли и 
лорд Личфийлд.

„Тези камери бяха революционни - 
бяха много малки, много леки, красиво 
проектирани, имаха наистина хубави 
качествени обективи, добавя Атъртън. - 
През следващите десетилетия „Olympus“ 
насочи продажбите си към масовите, 
непрофесионални фотографи - тези, 
които искаха нещо по-добро от камера-

та за насочване и снимане, но не искаха 
DSLR камера“.

„Този пазар много бързо беше погъл-
нат от смартфоните и се оказа, че вече не 
съществува.“

Пазарът на самостоятелни камери 
падна драстично - по една оценка той се 
сви с 84% между 2010 и 2018 г.

XЛегендарната компания обяви, че ликвидира бизнеса си с цифрови апарати

Смартфоните убиха 
фотоапарата „Olympus“ Младата компания Avero, бази-

рана в Силициевата долина, 
ще използва натрупания си 

опит в 3D печата и производството на 
композитни материали, за да създаде 
„първия в света“ електрически вело-
сипед с интегрален дизайн.

3D отпечатаните велосипеди ще се 
продават под марката Superstrata. По-
тенциалните купувачи ще могат да из-
бират между модела Superstrata Terra, 
който е лек аналог на конвенциона-
лен велосипед за различни стилове 
на каране, и Superstrata Ion – електри-
чески велосипед с 250W двигател, ба-
терия 252Wh и пробег от около 100 
км.

Рамката на новите велосипеди е 
изработена от твърди термопластич-
ни въглеродни влакна. Това отнема 
около 10 часа. Производителят твър-
ди, че може да създаде до 250 хиляди 
уникални дизайнерски комбинации.

След старта на масовото производ-
ство моделът Terra ще струва 2799 до-
лара, докато електрическата версия 
Ion ще има цена от 3999 долара.

Учени от Великобритания, Синга-
пур и Япония създадоха устрой-
ство, което може да намали напо-

ловина шума от градския трафик, без да 
има нужда да си затваряте прозорците.

За да намалят постъпващия отвън 
шум с до 10 децибела, изследовате-
лите са използвали 24 малки високо-
говорителя, които са били фиксирани 
към решетка на прозорец. Разположе-
нието на високоговорителите зависи 
от честотата на шума, който трябва да 
бъде намален.

Екипът е тествал устройството с шум 
от пътен трафик, влак и излитане на са-
молет. Честотата на по-голямата част 
от шума от трафика и преминаващите 
самолети варира от 200 до 1000 херца 

(Hz). Големите камиони и мотоциклети 
издават звуци в долния край на обхва-
та, докато по-голямата част от звука от 
магистралите е около 1000 Hz.

Ефектът е подобен на технология-
та, използвана в слушалките за шумо-
изолиране, които често са специално 
настроени за конкретната ситуация, 
обяснява Бан Лам от Технологичния 
университет „Нанянг“ в Сингапур.

Медицинските изследвания през 
последните години показват вредно-
то влияние на шумовото замърсяване 
върху здравето на хората, включител-
но сърдечни проблеми. Според екипа 
използването на тяхната система има 
още едно предимство - естествената 
вентилация от отворените прозорци.

Шумоизолиране на отворени 
прозорци? Вече може

Скоро ще печатат  
3D велосипеди

http://restaurantmehanata.com/
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П
андемията от коронавирус 
промени почти всичко. Ин-
дустрията за възрастни не 
прави изключение. Както 
Холивуд се мъчи да върне 

снимачния процес на площадката при 
спазване на строги мерки, дистанция и 
по-малко хора пред и зад камера, така и 
порно бизнесът се бори със същото. Но 
и с малко по-специфични проблеми.

През миналата седмица големите сту-
диа в САЩ лека-полека започнаха отно-
во да работят, макар че нещата за тях са 
малко по-различни, отколкото преди.

Така например Falcon Entertainment 
- една от най-голeмите компании за гей 
порно в света - се върна към снимачния 
процес след тримесечна пауза, въпре-
ки че случаите на COVID-19 в Калифор-
ния напоследък отново растат, разказва 
webcafe.

Това се случи, след като „синдикатът“ 
на индустрията, Free Speech Coalition 
(FSC), вдигна шум и успя да издейства от 
местните власти да вдигнат забраната за 
снимки.

По думите на техния говорител Майк 
Стабайл пред Rolling Stone, организа-
цията не вярва, че все още е безопасно 
да се снима, затова насърчава актьорите

да отказват 
ангажименти

ако това е възможно. Според него вди-
гането на забраните е мотивирано най-
вече от усилията финансовите послед-
ствия за индустрията да бъдат възможно 
най-малко.

„Знаем, че за много независими и мал-
ки компании това е въпрос на оцелява-
не“, казва той. „Нашият план през цялото 
време беше да дадем насоки за начини-
те за намаляване на риска, като съще-
временно изяснихме, че той не може да 
бъде напълно елиминиран.“

Списъкът с насоки включва носенето 
на маски, което е задължително за еки-
па зад камера, но не и за изпълнители-
те, тъй като тяхната ефективност би била 

нищожна, предвид останалите контакти 
между актьорите.

Изпълнителите и екипът също така 
ще трябва да си представят тестове за 
COVID-19, направени 24 часа преди сни-
мачния ден, а за разлика от тези за вене-
рически болести, тестването за корона-
вирус до голяма степен ще бъде поето 
като разход от продуцентските компа-
нии.

Falcon също така забранява на ак-
тьорите да използват услуги като Uber, а 
също така поема разходите по нощувка в 
хотел, докато те чакат резултатите от те-
ста да излязат. От компанията дори сле-
дят социалните мрежи на своите изпъл-
нители, за да се уверят, че не са отишли 
някъде на купон и спазват мерките.

Една от основните разлики по време 
на снимките е, че участващите - и пред, 
и зад камера - трябва да бъдат сведени 
до минимум. Това на практика означава, 
че груповият секс за момента е забране-
на територия.

„Ще се придържаме основно към

секс сцени с двама 
партньори

казва Райън Кеш, главен продуцент в 
Brazzers, които засега не снимат и дори 
не планират да възобновят работа ско-
ро.

Патрик, директор на стрийминг плат-
формата за възрастни AdultTime (чието 
фамилно име той пази в тайна) казва, че 
компанията е въвела временен морато-
риум върху „четворки, оргии и суингъри, 
които сменят много партньори“.

Някои видове сексуални актове също 
ще бъдат изключени временно от сним-
ките, особено онези, които включват 
обилен обмен на телесни течности, 
като например плюене, уриниране или 
скуърт. Целувките също се оказват доста 
рискови, затова някои компании препо-
ръчват те да бъдат изключени от сцена-
рия, както и позициите, които имат ди-
ректен контакт лице-в-лице.

Има обаче и скептици, които вярват, че 

ограниченията са напълно излишни.
„Със сигурност съм на мнение, че ако 

вътре във вас има пенис, рискът е не по-
малък от този при целуване“, казва ак-
трисата Кейси Калвърт.

Точно заради това доста от изпълните-
лите се колебаят дали да се върнат пред 
камера. Част от тях са се обърнали към 
персонализирани социални платформи 
като OnlyFans, за да печелят пари, затова 
не виждат повод

да рискуват със снимки 
на живо

Това създава и неочаквани проблеми 
при кастингите за актьори. Така напри-
мер се оказва трудно „да намериш MILF-
ове“, както споделя Калвърт, която също 
така режисира.

И въпреки това проблемът с тестване-
то си остава най-сериозен - екипите са 
принудени да ги правят в частни лабо-
ратории (за по 35 долара), а резултатите 
понякога закъсняват и се налага снимки-
те да бъдат отложени.

Някои актьори също така се опасяват, 
че техни колеги биха фалшифицирали 
резултатите, което ги кара допълнител-
но да отказват работа.

Оказва се, че тези притеснения не са 
безпочвени - на 14 юли FSC направиха 
изявление, в което потвърдиха инфор-
мацията, че има „поне дузина“ положи-
телни тестове за COVID-19 сред изпъл-
нители и снимачни екипи, които са се 
тествали в частни лаборатории, но ре-
зултатите им не са били отчетени. Ето 
защо от организацията съветват индус-
трията да изчака още малко.

Въпреки това обаче компаниите на 
Патрик и Falcon не планират да спират 
отново дейността си. Те обаче споделят, 
че са готови да се съобразят, ако ситуа-
цията излезе извън контрол.

И все пак е разбираемо дори за хора-
та в бранша да се чувстват притиснати от 
обстоятелствата, заради които са оста-
нали без работа три или четири месеца. 
Както навсякъде другаде, и тук това съз-
дава среда за възможна експлоатация - 
продуцентските къщи могат да затворят 
очи за някои неудобни мерки, докато ак-
тьорите се съгласяват да рискуват, за да 
вземат заплата.

Дори Калвърт, едно от водещите име-
на в бранша, усеща този натиск. „Чувст-
вам, че ако не работя, някой друг ще го 
направи“, споделя тя в заключение.

XБез целувки и оргии са част от мерките, които бизнесът въвежда

Пандемията срещу порно 
индустрията. Какво се промени?

Сн.: RNZ / Rebekah Parsons-King

http://www.bulstate.com/
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Пандемията срещу порно 
индустрията. Какво се промени?

„Стаден имунитет фест“ – 
една идея в Уисконсин
XВластите се опитаха да забранят фестивала, но съдът го разреши

П
реди дни в България прочу-
лият се с критиката на стро-
гите мерки срещу панде-
мията от коронавирус доц. 
Атанас Мангъров обясни, 

че протестите в страната са много поло-
жителни за заразата. „Причината е, че на 
тях са предимно млади и здрави хора и 
именно те трябва да се сблъскат със за-
разата, повечето да я изкарат безсимп-
томно, за да изчезне тя“, каза той.

В Америка в много щати масовото съ-
биране по площадите се случи още в 
средата на май, когато избухна недовол-
ството срещу полицейското насилие. 
Ако някой все пак е пропуснал да из-
гради имунитет при тези събития, един 
фестивал предложи втора възможност 
за това.

Организаторите решиха да направят 
хеви-метъл фест в щата Уисконсин, на 

който събраха на едно място хиляди по-
читатели на доброто старо

бясно блъскане 
един в друг

Те отидоха и една идея по-далеч - 
кръстиха фестивала си „Стаден имуни-
тет фест“ (Herd Immunity Fest).

На мнозина в САЩ, където случаите на 
коронавирус достигнаха почти 14 мили-
она, а починали са 593 хиляди души, за-
качливото име на музикалното събитие 
не им се понрави. Това важи и за някои 
от предвидени банди, които се отказаха 
от участието си. Ето защо в крайна смет-
ка организаторите прекръстиха фести-
вала на доста по-скучноватото, но някак 
по-приемливо „Тридневен мини фест“.

Събитието, което започна на 16 юли 
и завърши на 18-и, събра на едно място 
редица банди, най-популярните от кои-
то са Static-X и Dope.

Интересен факт номер 1: Вокалистът 
на Dope носи псевдонима „Вирус". Инте-
ресен факт 2: Един от популярните албу-
ми на Static-X се казва Wisconsin Death 

Trip ("Смъртоносно пътешествие в Уис-
консин"), разказва webcafe. Утехата е, че 
албумът е старичък - от 1999 г., но името 
му е поредната

мрачна препратка 
към случващото се

около фестивала, който - като всяко по-
добно събитие в тези времена - носи се-
риозен риск от заразяване с коронави-
рус за посетилите го.

Подобно мероприятие в САЩ, къде-

то повечето масови прояви са отменени 
заради риска от разпространение на за-
разата, е най-малкото смело. Граничи и 
с безразсъдно и глупаво, смятат много 
странични наблюдатели.

Организаторите му обаче защитават 
провеждането с аргумента, че мястото е 
предвидено за 10 000 души, 

а ще бъдат допуснати 
едва 2 хиляди

Има предвидени и дезинфектанти за 
ръце, а самите банди призовават посе-
тителите да дойдат с маски и да не се 
хвърлят в погото.

Интересното е, че губернаторът на 
Уисконсин Тони Евърс направи опит със 
заповед да накара жителите на щата да 
си стоят по домовете, като това щеше 
да направи фестивала невъзможен. Да, 
обаче Върховният съд на щата отмени 
наредбите още в средата на май, което 
позволи метъл фестът да се състои.

И така вариантите са два. В първия 
посетителите го ще се забавляват и ще 
се сдобият с т.нар. стаден имунитет. Във 
втория ще се забавляват, но след това 
някои от тях (ако не и всички) горчиво 
ще съжаляват.

www.newsbreak.com

cbs

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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3-годишно дете пита:
- Може ли торта за рождения ми ден?
Бащата:
- Но ти нямаш рожден ден сега!
Детето:
- Тортата не знае това.

  
- Тате, колко свещички да сложа на тор-

тата за рождения ден на мама?
- Е, как колко... 25, както винаги!

  
- Отче, изневерих на мъжа си.
- Нищо, чадо, обиколи храма толкова 

пъти, колкото си изневерила!
- Отче, отивам за колелото!

  
- Каква е разликата между лудия и не-

вротика?
- Ами лудият знае, че 2+2 е равно на 5, 

а невротикът знае, че 2+2 е равно на 4, но 
това му се струва непоносимо.

  
Човек тича след набиращия скорост 

претъпкан догоре автобус. Крещят му:
- Зарежи го! Ето идва още един!
- С удоволствие, но аз съм шофьорът на 

този автобус.

  
Пред блока ни е точно като във Фейс-

бук - прибираш се, а пенсионерите пред 
входа веднага ти лепват статус, следват 
коментари, евентуално някой лайква...

  
- Жорее, вече втори чувал губиш!
- Споко, който не работи, той не греши!
- Да, ама ти си шофьор на инкасото...

  
Когато ви е скучно, отидете в най-близ-

ката до вас банка и изкрещете:
- Никой да не мърда!
И точно преди да извадят пистолети, 

добавете:
- Падна ми контактната леща.

  
- Пешо, съседи сме с теб откакто се 

помним... мислиш ли, че ще ти крада wi�?
- Не!
- Ами тогава защо непрекъснато сме-

няш паролата?

  
Местният пияница се сдоби с прякор 

„Хакера“, след като нулира кредитната ис-

тория на селото, открадвайки 
„тетрадката“ от магазина.

  
При доктора:
- С апетита как сте?
- Ту имам, ту нямам...
- И кога нямате?
- Ми като се наям едно ху-

убаво...

  
Младеж отива при бащата 

на любимото момиче.
- Господине, бих искал да се 

оженя за вашата дъщеря.
- А говорихте ли с жена ми?
- Да, но ако не възразявате, все пак 

предпочитам вашата дъщеря.

  
Вървял си един програмист и гледа 

жаба! Взима я той, а тя му проговаря:
- Аз не съм обикновена жаба, аз съм 

принцеса. Само ме целуни и ще видиш в 
каква хубава девойка ще се превърна!

Погледал я програмистът и я сложил в 
джоба си. Повървял, повървял, пък я из-
вадил. Пак почнала тя:

- Само ме целуни...
И така няколко пъти. Разплакала се жа-

бата, ядосала се:
- Няма ли да ме целунеш най-после?
- Виж сега – казал програмистът - на 

мен принцеса не ми трябва, говореща 
жаба повече ме кефи!

  
Шефът води нов работник на работно-

то му място и се обръща към останалите 
работници:

- Водя ви нов колега. Моля, покажете 
му какво правите, когато мислите, че ви 
гледам отнякъде.

  
Вуте хванал златната рибка. Имал три 

желания:
- Да умре на комшията кравата!
- Добре...
- Да умре и на другия комшия кравата!
- Добре...
- Да умре и мойта крава!
-Това пък защо - попитала рибката.
- Да няма откъде да си купят мляко!

  
Шефът към секретарката:
- Викни всички на спешно заседание! 

Трябват ми след един час!
- По телефона?
- Казах „спешно!“ Пиши във фейсбук!

  
Вчера бях на врачка. Предсказа ми, че 

ще живея в Лондон... Всъщност тя го на-
рече „много мъгляво бъдеще“.

  
Митничар пред портите. Свети Петър 

го пита:
- Къде искаш - в рая или в ада?
- Ами, някъде на границата, между тях...

  
- Дай ми съвет! Приятелят ми не харес-

ва моето куче.
- Имаш избор! Да го отровиш или да го 

удавиш.
- Кого?
- Имаш избор!

  
Оказва се, че коронавирусът убива 

предимно хора над 65 години. Ми то това 
не е вирус, това е мечтата на пенсионния 
фонд...

  
Мъж и жена пият сутрешното кафе.
Жената с нежен глас:
- Скъпи, нали не си забравил, че скоро 

имам рожден ден?
Мъжът, попарвайки се с кафето:
- Каквооо... Пак ли?

  
Живея на първия етаж. През нощта ми 

откраднаха комарника от прозореца. На 
следващата сутрин ми го върнаха с бе-
лежка:

- Уж го мерих, но не пасна. Извинете за 
безпокойството.

  
За рождения ден на мъжа си Мимето му 

подарила спестовна книжка. Той я погле-
днал и рекъл:

– За какво ми е бе, Миме? Тя е твоя, не 
мога да тегля пари от нея!

– Е, като не можеш да теглиш, ще вна-
сяш...

  
Жена към мъжа си:
- Имаш ли намерение да ми дадеш за-

платата си?
Мъжът злорадо:
- Не днес, боли ме главата!

  
- Скъпа, помниш ли как една зима оти-

дох на лов, изгубих се в гората и после но-
щувах в една хижа?

- Не ми се слушат глупости, давай на-
кратко!

- Момче на три години.

  
Разговор по телефона в метрото:
- Извънземен съм, да казах вече... Из-

вънземен съм... Като се прибера утре в 
Земен ще ти звънна!

  
Не съм беден като в страна от третия 

свят, беден съм като в страна от първия 
свят. Сиреч имам лаптоп и смартфон, с 
които мога да видя, че в банковата ми 
сметка има 4 лв.

  
- Като остареем, ще ми подаваш ли ча-

шата с вино?
- Не може ли с вода?
- Ето, няма химия между нас...

  
Жена се оплаква на полицай:
- В маршрутката ми откраднаха парите.
- Къде бяха парите, госпожо?
- В сутиена ми.
- И вие не усетихте, че бърка там?
- Усетих, разбира се, но реших, че го 

прави с добри намерения.

Виц в снимка

Габровец  

купува обеци  

в бижутерия.

- За свети  

Валентин ли?

- Едната да, другата  

за 8 март.

  
Мъж и свещеник седят един до друг в 

самолет. При тях идва млада стюардеса. 
Мъжът си поръчва уиски с лед.

- И на вас ли? - пита тя свещеника.
- Не! - възкликва той. - Предпочитам 

да извърша прелюбодеяние, отколкото 
да вкуся алкохол!

Мъжът смутено подава чашата си об-
ратно на стюардесата:

- Извинете, не знаех, че мога да изби-
рам...

  
Жена отива на преглед с мъжа си. На 

излизане докторът казва на съпруга:
- Честито! Ще ставате родители!
- Това е невъзможно, аз толкова вни-

мавах.
Докторът го потупва съчувствено по 

рамото:
- Това е като движението по пътищата 

- ти може да внимаваш, ама другите - не.

  
Обиколката на Франция. Колоездач се 

откъсва от групата и дълго време кара 
съвсем сам по празните пътища. Извед-
нъж усеща, че някой го настига. Натиска 
яростно педалите, но не може да се от-
късне. Примирен, той се обръща назад и 
вижда, че след него кара строшен вело-
сипед небръснат тип с омазано яке.

- Как мислиш, момче - казва задъхан 
типът - ще стигнем ли, преди кръчмарят 
да е затворил?

  
Син пише на майка си писмо:
- Скъпа, мамо! Роди ми се син. Жена 

ми няма мляко и бебето сучеше от една 
негърка. Затова за една седмица то по-
черня.

Отговорът на майката:
- Скъпи, сине! Когато се роди ти, аз 

също нямах мляко и затова ти давах от 
крава, но рогата ти пораснаха едва на 30 
години.

  
Жена влиза в магазин за платове:
– Търся червен плат, ама да е много го-

тин!
Продавачът:
– Имам, имам! - и разгъва един топ 

червен плат. Този е супер, много моде-
рен от Франция.

– А, не! Не точно такова червено, ис-
кам по-наситено!

– Ама, разбира се... ето този! - разгъва 
друг топ плат. Този е американски. Също 
много модерен и скъп.

– А бе, този цвят е хубав, ама няма ли 
някой по-грапав?

– Имам, имам! - разгъва трети топ плат. 
Специално за вас от Индия...

Това продължава повече от час. Про-
давачът разгъва повече от 20 топа плат, 
докато жената не възкликва:

– Ето това е! Точно това ми трябва!
– А много ли ще вземете?
– Ами, не знам колко, но сега ще ви 

обясня. Значи, купих аз на сина ми едно 
плюшено кученце, а той да вземе да му 
откъсне езичето..
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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 
22 - 28 юли 2020 г.

ОВЕН
Някои от предстоящите 
събития ще можете инту-
итивно да предчувствате 
и това ще ви помогне да 

избегнете възможни неприятности. Не са 
изключени изненади, затова недейте да 
участвате в обществени прояви, за да не 
пострада репутацията ви. В личен план се 
очертават многобройни флиртове, които 
ще дадат възможност за повече сексуал-
ни истории. 

РАК
Приятно време, напъл-
но подходящо за почивка 
или спокойна работа - на-
пример у дома. Радостно-

то настроение и подемът на вътрешна 
енергия може да ви подтикнат към актив-
ни действия, но е по-добре, ако енергията 
отиде не в руслото на рутинната работа, а 
лично за вас и вашите интереси. Посетете 
роднини, заемете се с покупки или малък 
ремонт.

ВЕЗНИ
Обърнете внимание на 
храненето си и дали полу-
чава тялото ви достатъчно 
количество минерали, ви-

тамини и хранителни вещества. Периодът 
е идеален за започване на нов хранителен 
режим, да направите за себе си здраво-
словно и вкусно меню. Но не предприе-
майте прекалено строг, едностранчив ва-
риант - може да навредите на стомаха си. 
Опитайте се да се отървете от рутината.

КОЗИРОГ
Фокусирайте вниманието 
си върху хармонизиране-
то на взаимоотношенията 
ви с хората, с които има-

те ежедневни семейни или професионал-
ни контакти. Всички недоразумения или 
противоречия през последните дни тряб-
ва да бъдат изгладени в рамките на идните 
дни. В никакъв случай не продължавайте 
да живеете с психологическа тежест, коя-
то само вреди и затруднява развитието ви.

ТЕЛЕЦ
Късметът може да ви се 
усмихне във финансо-
вата сфера. С увереност 
сключвайте сделки, стар-

тирайте нови кампании. Благоприятно 
време за въвеждане на иновации в облас-
тта на финансовия живот, но не трябва да 
очаквате незабавен успех – за всичко се 
изисква време. В емоционален план оба-
че ще сте на дъното - такъв е законът на 
равновесието. 

ЛЪВ
Няма поводи за притес-
нения и по време на це-
лия период ще бъдете в 
отлична форма. Така че 

не забравяйте да се усмихвате по-често. 
Идва време за промяна, необходимо е да 
се събудите за нов живот. В живота всич-
ко се променя, променяме се и ние, защо-
то се намираме в постоянно движение. 
Такъв период за любовните ви взаимоот-
ношения започва.

СКОРПИОН
Ще получите новини, кои-
то касаят живота на дете 
или млад човек от близкия 
ви приятелски кръг. Съби-

тие в живота на този човек може да ока-
же дълбоко влияние върху личния ви жи-
вот, начин на мислене и битие. Идва време 
за сериозна промяна в личния ви живот 
– гответе се, връщане назад няма. Подоб-
на промяна може да бележи преместване 
или започване на нова работа.

ВОДОЛЕЙ
По-разпалените ви емо-
ции ще станат причина за 
повече преживявания, же-
лания и стремежи, свърза-

ни с любовния ви живот. Някои конкретни 
събития ще ви позволят да покажете чув-
ствата си по естествен начин, без никаква 
претенция. Определено ще бъдете много 
чувствителни, романтични, жадни за лю-
бов и внимание, което в никакъв случай 
не е лошо.

БЛИЗНАЦИ
Опитайте се да не взимате 
решения и да не използ-
вате логика в действията 
си – позволете на ума ви 

да отдъхне и се вслушайте в интуицията 
и сърцето си - ще е много по-ефективно. 
Периодът позволява не само да се отпус-
нете от ежедневните проблеми, тъй като 
те ще се решават плавно и без излишни 
усилия, но и да получите заряд от опти-
мизъм. 

ДЕВА
Бъдете внимателни с до-
машните любимци. Ако 
имате куче, не го дразнете 
и с нищо не провокирай-

те агресията му. Събитията, които са без-
покоили душата ви, остават в миналото. За 
вас настъпва период на спокойно съзер-
цание, когато емоциите са в равновесие, 
няма радост и тъга, няма нужда нищо да се 
променя. Период на спокойствие, добър 
за размишления.

СТРЕЛЕЦ
Появата и развитието на 
неочаквани събития ще 
ви накарат да прекратите 
някои от професионални-

те си или приятелски отношения. Конкрет-
ни събития, пред които предстои да се из-
правите, ще бъдат изпитание за вашия дух и 
воля. Невинаги това се дефинира като нещо 
лошо – ако такава ситуация се появи, пре-
теглете добре позитивните и негативните 
страни, преди да се измъчвате напразно. 

РИБИ
Избягвайте да създава-
те или разпространявате 
клюки, непроверена ин-
формация, базирана на 

различни предположения, защото ще си 
навлечете лоша слава. Представителки-
те на зодията с охота ще приемат новина 
или документи, които им създават особе-
но притеснение и дори известно обърква-
не през последните месеци. Финансовите 
ви отношения ще имат добро развитие.

http://www.prospectlicensing.com/


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

22 - 28 юли 2020 г. 45

Змиеносец – новата 13-та 
зодия в хороскопа. Или?

Т
ази седмица НАСА попадна в 
центъра на необичайна кон-
спиративна теория, която раз-
вълнува милионите, които 
вярват във влиянието на зоди-

акалните знаци. Според информацията, 
която обикаля социалните медии, а дори 
и новинарските емисии, учените от кос-
мическата агенция са направили нови 
научни изчисления, които са разместили 
зодиакалните знаци и дори са добавили 
нов, 13-ти - Змиеносец.

Теорията за намесата на НАСА обаче 
не е нова и се появява периодично, за 
последно през 2016 година. И космиче-
ската агенция всеки път я коригира.

Учените напомнят, че астрологията се 
основава на съзвездия, които съставят 
зодиакалните знаци, поради което из-
ключително много хора я бъркат с ас-
трономията. Истината е съвсем друга 
– докато астрономията е наука, астроло-
гията не е.

От НАСА бяха принудени да публику-
ват официално съобщение, в което за 
пореден път казват, че не са добавили 
нова 13 зодия в зодиака.

„Зодиакът, върху който са базирани 
астрологичните знаци, са просто съзвез-
дия, които се подреждат в една линия 
със Земята и Слънцето, докато планета-
та ни следва своята орбита. Виждаме, че 
се вълнувате от историята за нова 13 зо-
дия – но не,

не сме променяли 
зодиака

написаха от НАСА.
Космическата агенция обясни също 

защо въобще съществува 13-то съзвез-

дие, което потенциално може да е част 
от зодиакалните знаци. „Преди 3000 го-
дини вавилонците са разделили зодиака 
на 12 части, които са базирани на месе-
ците от календара им.

Според историческото обяснение ли-
нията от Земята през Слънцето сочи 
към Дева в продължение на 45 дни, но 
към Скорпион – едва седем дни. За да 
се получат точни изчисленията за 12-ме-
сечния календар, вавилонците просто 
игнорирали съществуването на 13-то 
съзвездие, след което разпределили го-

дишните месеци поравно между зодиа-
калните знаци.

„До момента никой не е доказал, че ас-
трологията може да се използва за пред-
сказване на бъдещето или пък че описва 
хората единствено на базата на рожде-
ната им дата. Въпреки това много хора 
обичат да четат хороскопа си всеки ден, 
подобно на фантастични приказки“, каз-
ват още от НАСА.

XНАСА попадна в центъра на необичайна конспиративна теория

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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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
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 
транспорт. 224-334-1818 3125931392 
№17787
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

Chicago + suburbs

CDL -TEAM 0,70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking 
for team drivers for same line going to 
CO,TX,NV,MA,NC ,CA need more info tel 
847 254 2504 №17791

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Dispatchers with Over 
15 years Experience *Предимно леки 
товари!*Direct Deposit every Friday* На-
маления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-
8787 8476659273 №17797

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бо-
яджий. Постоянна работа. Добро запла-
щане. Тел. 773-865-0406 №17801

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Търся жена 
за чистене на къщи part time. Тел.: 708-
543-1054 №17804

ТЪРСИМ CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Предла-
гаме работа за шофьори. 2020 камиони 
Volvo и Frightliner с APU,Power Inverters и 
Хладилници. Dry Van товари. Заплащане: 
55 цента на миля, 60 цента за шофьори 
с HazMat. За Повече информация позва-
нете на 847-666-5919 ext. 4 8472607096 
№17810

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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РАБОТНИЦИ 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

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспорт-
на компания търси SAFETY. Говорене на 
български & English е задължително. Из-
исква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля оба-
дете се на 847 668 0373 №17807

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транс-
портна компания търси DISPATCHER. 
Говорене на български & English е за-
дължително. Изисква се общ опит за 
работа с компютър. Други езици са от 
голям плюс. Моля обадете се на 847 668 
0373 №17808

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 ди-
ректно с брокерите. Имаме намаления 
за гориво. За повече инфо: 847-260-7096 
Емилия и Лидия 847-305-2579 №17811
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

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
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ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Търсиме 
жена за домакинска работа, и помощ за 
гледане на деца, на 7, 9 и 11 години, глав-
но водене и вземане от училище. Около 
40-45 часа на седмица, в Деерфиелд, 
Илиной. Заплащане по споразумение. За 
справки тел 8475302064, след 17:00 часа. 
8475302064 №17765
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Домаш-
на помощничка/детегледачка от 15 
август. Заплащане по споразумение. 
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
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60440, looking for 
a CDL driver - west coast to midwest loads 
- great pay - call for details 708-372-2576 
№17782
RABOTA ZA MEHANIC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60101, Predlagame 
rabota za mehanitsi za kamioni,remarketa 
i koli,jelatelno e s opit.Priatna sreda za 
rabota i Dobro zaplashtane.Za poveche 
informatsia se obadete na tel 224 607 7111.
Namirame se v Addison,IL 2246077111 
№17739
CDL DRIVERS 0.60-62, 
Цена US$  , Зипкод , CDL HAZMAT DRIVERS 
0.60-0.62 $ palni(prazni)reefer hazmat 
3000-4000 na sedmica 7739463517 
№17742
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отно-
шение. 8476680373 №17752
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.55, Зипкод 60007, Търся 
CDL driver с над 2 години опит с хазмат 
и doubles за R&L и UPS. Hook and drop 
round trips. Възможност за всеки ден 
вкъщи. 2500 - 3000 мили на седмица. 
Volvo 2016 I shift. 6302903092 №17749
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
Sho� or (solo) c \”double/triple\” 
endorsement.Rabota okolo Chicago.Moje 
da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma 
6304409199 №17755
CDL DRY VAN, 
Цена US$  75,000.00, Зипкод 60016, Про-
фесионалист с чисто досие.Започване 
веднага. Каране и почивка по договаря-
не. Контрактор с 20 год. опит в бизнеса. 
7734128280 №17761
РАБОТА В СЕРВИЗ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60185, Търси се 
човек с компютърна грамотност за по-
зиция parts runner/invoicing, опит на по-
добна позиция предимство За контакти 
и допълнителна информация, моля оба-
дете се на посочения 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 два-
ма шофиори за ван или флатбед! Запла-
щането може на миля процент или твър-
до 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 шо-
фьор на камион, Freightliner Century 10 
speed, manual transmission със 53 feet 
ремарке. $0.50-$0.65 на миля или днев-
но заплащане. Уикендите сте си вкъщи, 
също и по празниците. Седмично запла-
щане, изисква се да имате поне година 
опит и чисто MVR. Славян- 508-292-6787, 
моля след 5 часа. 5082926787 №17723
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за камион който се движи само 
мидуест, възможност за нощуване у 
дома през ден. Заплащане по договор-
ка 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 
транспортна компания търси шофьор 
за 53\\\’ Dry Van,over the road(midwest).
Предлагаме $300 на ден. Камиона е 
Volvo 2007 и е в перфектно техническо 
състояние. Много чист от вътрер,с чисто 
нов матрак,мокет,хладилник,мик.печка 
и инвертор. За повече инфо се обадете 
на 773-732-5718 7737325718 №17733
CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , CDL drivers teams 
ili single za chisto nov kamion D13 860 
power only ili delivery mnogo bonusi i 
dobro zaplashtane 6304400902 №17707
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся Шо-
фьор С Категория 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 шо-
фьор за box truck class c под 26000lbs. 
Може и със WA ili MA Driver license. Не 
е нужен опит само да можете да кара-
те 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 собстве-
ници на камиони,с които да работим,без 
напрежение,с уважение! Нашата ком-
пания е основана 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, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.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

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 ПОЗИ-
ЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ. 
ПЕРСОНАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ ТО-
ВАРИ, ТЛЪСТИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА 
НА ГОРИВОТО. 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 кон-
трактор. Без нарушения и с опит. Специ-
ално отношение. Каране и почивка- по 
договаряне. Паркинг Des Plaines. Позвъ-
нете 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 се-
мейна фирма с опит в бизнеса с камиони , 
коректност и почтеност, предлага запла-
щане -$1500-$2200 на седмица.Опции 
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 набира шофиори на камиони 
за Team работа с Fedex и ESTES. Необ-
ходимо е шофиорите да имат Double, 
Triple, Hazmat . Средно мили на седмица 
около 6000-7000мили .Коректни отно-
шение и директен депозит само след 
седмица работа. За повече подробности 
и информация звъннете на 773-747-0875 
№17629

ФЛОРИДА

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
СТРОИТЕЛНИМАТЕРИАЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60131, Изхвърля-
не на строителни материали. Доставка 
на строителни материали, чакъл , пясик 
, цимент и много други. Услуги по пре-
местване на багаж. Транспорт в радиус 
от 60 мили около Чикаго. Иван Госпо-
динов +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 Бълга-
рия.: +359-876-511-784 Viber №17695
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да 
гледам детето Ви целодневно.Намирам 
се в Mount Prospect.Телефон за връзка 
224-425-6746 №17702
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам в почивните дни.Имам 
опит и препоръки.Намирам се в Mount 
Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746 
№17703
БОЯДЖИЙСКА КОМПАНИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Бояджийска ком-
пания 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 сле-
добеден сън.Информация на телефон 
7739712024 №17628

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
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ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Здравейте, Пре-
ди около месец, заедно със съпругата ми 
пристигнахме със зелени карти в САЩ. 
След 01 август 2020 ще дойдем в Чика-
го и си търсим първоначално бюджетно 
жилище - 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/Ма-
унт Проспект - Студио/голяма стая от 
Къща/Апартамент в които не се пуши 
спокойно е без скандали и безкрайни 
партита. Не пуша не пия не готвя не водя 
гости. Не съм конфликтен търся спокой-
ствие. Крис вечер 6305501154 №17684

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
EДНОФАМИЛНА КЪЩА , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Eднофамилна 
къща в Lake in the Hills. Основно ремон-
тирана. Тих, спокоен квартал. 3 спални, 2 
бани, гараж за 2 коли. В близост голямо 
езеро. Много добри училища. Ниски да-
нъци. Цена $235,000. Трябва да видите! 
Oтворена за посещение на 12 ти юни от 
12 до 2pm. Tel 224 713 5534 №17774

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

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 
1.5bth Townhouse available for RENT 
September 1st in downtown Elk Grove 
Village (Biester� eld/ Wellington). For more 
information call 773 719 8080 7739968900 
№17802
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Schiller 
Park близо до цинята линия и магистра-
ли 90/294. Наема включва паркинг мяс-
то, гас отопление и вода. Търсете Гееор-
ги на тел.: 7738376911 №17803
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
под наем самостоятелен тавански етаж 
от къща във Франклин Парк. Включва 
спалня, кухня с трапезария, баня с тоа-
летна 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
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Давам стая 
под наем в Шилер Парк, близо до лети-
ще O\’Hare and Highway I-294 в напълно 
обзаведен апартамент с хубава голяма 
тераса с включени централно охлаж-
дане и отопление, вода, ток и интернет. 
Цена 550$ Тел.773-941-2367 Димитър 
7739412367 №17758
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, обзаведе-
на 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, Самос-
тоятелна стая с нова баня + гараж в на-
пълно обзаведен 2bed/2bath townhouse 
в Schaumburg. Просторен хол на 2 ета-
жа, паркет, централен климатик и парно. 
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 
2 басейна и тенис кортове. 8478776191 
№17736
2BD 1BA FOR RENT, 
Цена US$ 1,400, Зипкод 60005, Двустаен 
апартамент под наем. $1400/месец. По-
следен етаж (3ти), с тереса. Сградата има 
асансьор. Комплекса предлага басейн, 
детски площадки, парко място. В близост 
до магистрали, магазини и Wood� eld 
Mall. Arlington Heights IL, Arlington Hts. 
& Algonquin Rd. За повече информация - 
224.300.0006 2243000006 №17737
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Дава се 
стая под наем от етаж на къща в Je� erson 
park, в месечният наем $600 са включе-
ни; ток, вода, газ, интернет на етажа има 
и перално помещение. За повече инфор-
мация на тел. 773-977-9555. 7739779555 
№17738
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 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, собстве-
но 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 обзаведена стая от двустаен 
апартамент в Schiller Park с тераса, парко 
място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокой-
ствието. Подходяща за трак драйвър. За 
контакт: 5168081379 №17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви 
Август обзаведена стая от двустаен 
апартамент в Schiller Park с тераса, парко 
място, централен климатик и отопление, 
фитнес за наематели ценящи спокой-
ствието. 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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS, 
MiniDV видео касети на DVD. 630-456-
1366 №17805
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари лен-
ти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-
456-1366 №17806
HOME DAYCARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Имаме 
свободни места в лицензирана home 
daycare в Elk Grove Village.Работим с мал-
ка група деца,предлагаме целодневни 
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 видове 
ремонти за камиони и ремаркета, смяна 
на масла и гуми, диагностика и други на 
отлични цени. За повече инфо: тел: 773-
936-3891 №17698
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, гледам 
деца в дома си в Ho� man Estate (в бли-
зост до улиците Golf and Higgins) пред-
лагам домашна храна, много игри и за-
бавления. За повече информация: 224 
659 1156 №17673
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всеки-
дневно и почасово гледане на деца 
до център ”Българика” и Mt. Prospect с 
включена храна, игри и забавления в 
самостоятелна къща с двор. Тел.847-744-
4870. 8476121822 №17643
STROITELSTVO, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Vsiakakvi 
boiajiiski uslugi 20g.opit kachestvo na Nai 
nisci zeni. +13127227479 №17651
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджий-
ски услуги.компанията с insurance за ва-
шето спокойствие. 8473122155 №17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpa
klovane,boiadisvane,postaviane na izolazii
,gipsokarton.+13127227479 №17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите стари ленти като ги направите 
дигитални преди на станат неизполз-
ваеми. Презапис от VHS , MiniDV видео 
касети на DVD. Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки. 630-456-
1366 6304561366 №17626

ФЛОРИДА
ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете 
заявката си за кредит с мен за вашата 
силна сигурност в областта на финанси-
ране. сериозно и надеждно предложе-
ние 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

SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи 
Дами! Предлагаме Ви специална промо-
ция: термолифтинг на лице само за 70лв. 
вместо 150лв. Бъдете съвършени! Пове-
че информация можете да получите на 
тел. 0885 108502 и https://prettylab.bg/
termolifting-lice Необходимо е предва-
рително записване на час. 359885108502 
№17549

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси 
жена от Чикаголенд aleko_todorov@abv.
bg 0 №17646

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

TRUCKING COMPANY FOR SALE, 
Цена US$ , Зипкод , TRUCKING 
COMPANY FOR SALE „Trucking 
equipment (2016-20 Volvo trucks, 
2016 trailers, 2019 reefers) WITH 
drivers, ready to work, option - 
2 properties in prime area, very 
close to major highways, both with 
repair shops and parking. For more 
information call 708-539-5544” 
№17809

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, Про-
давам GMC C7500 cat c7 engine 26\\\” 
box truck до 26000lbs. 3000 мили след 
rebuild. Rebuilda е правен с оригинален 
CAT rebuild kit. Почти всичко е сменено 
по камина. Нови предни гуми под 5000 
мили и много добри задни. 100 гал ди-
зелов 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
PRODAVAM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Pontiac sport van 
2005,140000ms.Otlichno sastoianie.$3700 
+13127227479 №17655
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Н
ашето земно пътуване е 
стръмно и трудно катерене, 
което изисква понякога по-
мощта на вярата в чудото и 
изцелението. Ревниво съх-

ранявана и отстоявана през вековете, 
Христовата вяра за българина продъл-
жава да бъде извор на светлина и упова-
ние в дни на радост или дълбока скръб. 
Тя е тази, която го е вдигала да продължи 
напред и да премине и през най-тежките 
изпитания.

За чудесата на Преподобна Стойна и 
храма в китното планинско село Злато-
лист се говори отдавна. Хора от всички 
краища на страната идват при нея в тър-
сене на лечение и небесна благословия. 
Нощуват в черквата и често оздравяват 
от иначе нелечими болести.

Вярата в доброто все още живее дъл-
боко в нас, надеждата за щастие и избав-
ление от болките и болестите ни води 
към такива места, за да се помолим и до-
коснем до необяснимото и чудото на из-
целението.

Преподобна Стойна била истинска ле-
чителка. Тя е родена на 9 септември 1883 
г. в село Хазнатар, днешна Гърция. 7-го-
дишна, се разболява от едра шарка и ос-
лепява. Тогава се появяват ясновидските 
й и лечителски способности. След Меж-
дусъюзническата война Стойна и семей-
ството й се преселват в България. На път 
за Петрич тя решава да остане в с. Злато-
лист, и по-точно в храма „Св. Георги“. Там 
живее и лекува до 22 февруари 1993 г. в 
пост и молитва.

Храмът в Златолист, който се намира

недалеч от енергийната 
местност Рупите

построен още по тракийско време, и до 
днес е запазил автентичния си облик. Чу-
дото тук витае навсякъде, макар че в се-

лото са останали да живеят шепа хора.
„Златолист е свято място. Черквата по-

мага много на семейства, които нямат 
деца, а дълги години са ги чакали. Идват, 
преспиват в черквата и след това се сдо-
биват с чедо“, тихо и с почит към свети-
цата ни разказа 87-годишният дядо Сто-
имен, който продава мед, вино и ракия 
на паркинга пред манастирските порти 
и сам е свидетел на чудесата в храма и 
на многото изцелени от Стойна миряни.

„Преподобна Стойна е лекувала с мо-
литви пред различните икони в черква-
та. Оставяла ги е да спят в храма. На пло-
чата долу са се молили.

Да знаете, най-важна 
е вярата

без нея никакво чудо не може да се слу-
чи“, ниже приказката си дядо Стоимен. - 
„Светицата е излекувала дори болно от 
туберкулоза момиче от Самоков. То е 
имало нещо като гипсови петна по ли-
цето, било лекувано дори в болница в 
Швейцария - никой не успял да й по-
могне. Дядо й разбрал за Преподобна 
Стойна и я довел при нея. Тя му поиска-
ла само една тенекия рициново масло, 1 
тенекия пчелен мед от липа, 1 шише мля-
ко от крава, дето лежи в обор с овцете. 
Поискала и яйца. Рициновото масло на-
лагала на лицето на Боянка, тя спяла на 
плочата в черквата и един ден й се поя-
вила нова кожа. Излекувала я, както обе-

щала“, категоричен е възрастният човек.
В средата

под купола на храма 
има мраморна плоча

където Преподобна Стойна е заставала 
и се е молила. Сега туристите събуват 
обувките си и стъпват върху плочата, за-
щото има поверие, че камъкът излъчва 
сила, с която лекува болните. Местните 
жители пък казват, че самото място е ле-
ковито. Случаите на излекувани са много 
- всякакви болки в краката и отоци миря-
ните ги забравят тук. Светицата е изпра-
вяла много сакати хора на крака, разказ-
ват малкото останали жители на селото. 
Те били най-доволни, че лекувала и бо-
лните им животни - крави, овце - с билки 
и молитви. 

Разказите на изцелените миряни са за-
писани в житие, което се намира в храма 
и всеки може да ги прочете. Също така 
се носи мълва, че през 1912 г. турски ага 
дошъл с войска да изпепели храма, но 
Стойна му казала веднага да се прибира, 
че децата му са тежко болни. Чуждене-
цът се върнал у дома, уверил се, че не го 
е излъгала, и вместо с огън, дошъл отно-
во с дар за монахинята.

Преподобна Стойна е живеела в ки-
лийна стая на втория етаж на църквата, 
където е била женската част. Днес ста-
ичката е запазена във вида, в който про-
рочицата я е оставила. Вътре се влиза с 
чехли. Всеки посетител оставя по нещо 
от себе си за здраве. Таванът на стаята 

й е окичен със снимки. Има поверие, че 
този, чиято снимка е поставена там, ще 
се радва на завидно здраве. На масичка 
в стаята има книга, в която всеки посети-
тел записва желанията си.

Чинарът с люлката
Легендата гласи, че чудотворното 

1300-годишно дърво в двора на храма се 
извисява още от създаването на българ-
ската държава. Смята се, че чинарът дава 
огромна сила и енергия.

Докато се разхождате из двора на 
църквата и забележите влюбени двойки 
да се люлеят на въжена люлка, завърза-
на на вековното дърво, не се чудете. Има 
поверие, че болките на всеки, който за-
стане до короната на дървото, изчезват. 
А този, който седне и се полюшка на люл-
ката, ще се излекува от безплодие. Сто-
тици бели листчета с желания за здраве 
и сполука къта в себе си вековното дър-
во.

В двора на манастира се намира още 
и кладенец на желанията. Всеки само 
трябва да се наведе над него и да про-
шепне искането си над живата вода...

Чудото тук витае навсякъде. Посете-
те Златолист и се поклонете на гроба на 
пророчицата Стойна. Постойте в минут-
ка размисъл - за нея, за вас, за близките 
ви хора, за житейския си път. Мястото е 
невероятно красиво, а хилядолетният 
величествен чинар в двора на църква-
та вменява удивително спокойствие - ся-
каш времето е спряло...

Златолист, където Преподобна 
Стойна още прави чудеса

X1300-годишно дърво в двора на храма цери болни и бездетни

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Чудотворното дърво

Храмът „Свети Георги“

Преподобна Стойна
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Солен кекс със сирене, 
кашкавал и маслини

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Маракана. Агаряни. Ръмеж. Монах. Лопатар. Залък. 

Та. Вот. Сиваш. Медал. Нож. Октан. Титули. Лаос. Илика. Изет. Тертип. 

Акула. Псе. Власт. Парма. Хокеист. Бенки. Сат. Хасе. Токмак. БТР. 

Мазилки. Риив. Ипр. Алор. Догма. Макрел. Азили. Лел. Ина. Тенекии. 

Бирмингам. Кел. Оф. Маи. Чин. Тениски. Шах. Капаро. Сокак. Тави. 

Сеанс. Нора. Мотика. Дичев. Риц. Вопли. Еме. Ени. Тисата. Нивелация. 

ОТВЕСНО: Задоволеност. Аниматори. Пожар. Карик. Рахат. Карат. 

Ответ. Прими. Вива. Кът. Осили. Мрени. Кикот. Дамаск. Пасха. Ланча. 

Апа. Нерити. Стаза. Гипс. Паж. Валат. Силата на един. Заник. Белозем. 

Раи. Гамаш. Купе. Крин. Тончев. Гол. Таланти. Леке. Семе. Ханъми. 

Арко. Дикенс. Вел. Ракети. Микро. Илион. Мях. Дузпа. Мигли. Скорец. 

Талес. Каиме. Окарини. Виталитет. Квалификация. 

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

Супер вкусен солен кекс за закус-
ка или за когато си пожелаете.

Настъргвате на едро 150 г каш-
кавал и го оставяте настрани.

60 г краве масло се разтопява и ох-
лажда.

В купа се поставя 300 г кисело мля-
ко и към него се добавят ½ ч.л. сода би-
карбонат и 1 ч.л. бакпулвер. След като 
сместа спре да шупти, се добавят 4 бр. 
яйца. Разбърква се до еднородност.

Прибавят се 120 мл олио, разтопено-
то краве масло, натрошено 200 г сире-
не и настърганият кашкавал. Сместа се 
разбърква с лъжица и се добавя 300 г 

брашно.
Тестото се изсипва в кръгла кексова 

форма и отгоре се нареждат нарязани-
те 10-12 броя маслини.

Вкусният солен кекс се пече в пред-
варително загрята фурна на 180 граду-
са за 30-35 мин.

След като кексът се е опекъл, се оста-
вя около 5-6 минути във формата и то-
гава се обръща в поднос.

Да ви е вкусно с този разкошен солен 
кекс със сирене и кашкавал.

Да ви е сладко!  

Пиле с майонеза и гъби  
на фурна

Нямаме думи да опишем вкуса на 
това пиле, но гарантираме, че 
ще се влюбите в него от първа-

та хапка.
Почистете 5 пилешки бутчета и ги 

разполовете на горно и долно бутче.
В купа сложете 125-130 г майонеза, 2 

с.л. зехтин, 1 ч.л. универсална подправ-
ка за пиле, черен пипер на вкус и 150 
г топено сирене за мазане. Добавете 
малко сол на вкус. Разбъркайте хубаво 
всички съставки.

250-300 г гъби печурки ги почистете 
и нарежете на парчета.

Сложете в тава пилешките парчета 

месо, отстрани добавете гъбите и от-
горе сложете получената майонезена 
смес.

С ръце я втрийте хубаво в месото, 
така че да са овкусени всички парчета. 
Налейте 200 мл бяло вино и покрийте 
тавата с алуминиево фолио.

Сложете във фурната на 200 градуса 
за 1 час, след което махнете фолиото и 
печете още 20 мин.

Настържете 250 г кашкавал на рен-
де, извадете тавата, поръсете обилно с 
него върху месото и поставете отново 
във фурната до разтопяване на кашка-
вала за около 10 мин.
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С
ветът се намира в криза, коя-
то вече промени като цяло 
живота ни, и едно от важните 
неща е да се направят изво-
дите, които да ни подготвят 

за новите дни.
Започвайки като няколко случая на 

пневмония с неустановен произход в 
китайския град Ухан, новият коронави-
рус се разпространи с тревожна ско-
рост, като разклати из основи здравни-
те системи, икономиките и обществата в 
целия свят. 

Учените очакваха лятото и високите 
температури като панацея за огранича-
ване на коронавируса. Но се разбра, че 
доказателствата за ефекта на времето 
върху новия щам са разнопосочни. Из-
следване в 221 населени места в Китай 
установи, че температурата, влажност-
та и дневната светлина не влияят вър-
ху разпространението на коронавируса. 
Две други проучвания обаче откриват 
зависимост - новите инфекции в 47 стра-
ни с по-високи температури се забавят, 
особено на места като Филипините, Ав-
стралия и Бразилия.

Факт е обаче, че отново се намираме в 
разгара на  епидемията. Здравните екс-
перти остават разделени в мненията си 
дали коронавирусът ще прояви типич-
ните за грипа характеристики и ще от-
шуми през лятото. Как да повишим иму-
нитета си по време на епидемия? Има ли 
специална диета, която можем да спаз-
ваме? И помагат ли витамините и билки-
те?

Нека да видим какви храни да ядем, за 

да се предпазим от коронавируса, и кои 
продукти могат

ефективно да подсилят 
имунитета ни

за да можем по-лесно да го преборим, 
ако ни повали.

Разбира се, за силен имунитет, кой-
то да ни предпази не само от коронави-
руса, но и от много други заболявания, 
трябва да се погрижим първо за начи-
на си на живот, като приемаме прости и 
основни правила, прекалено често пре-
небрегвани - достатъчно сън, практику-
ване на спортна дейност, съобразена с 
възрастта ни, както и да пуснем слънце-
то в нашия дом и ежедневието ни.

Българското кисело мляко може да се 
използва за профилактика срещу коро-
навирусните инфекции, сочат най-но-

ви изследвания на японски и китайски 
учени. Причината е, че млечнокиселите 
бактерии участват много съществено в 
поддържането именно на имунитета ни.

„По отношение на храната отново 
може да се приложат определени неща. 
Въпреки това трябва да се има предвид, 
че диетата не е решението на всичките 
проблеми, а ценна помощ за повишава-
не

на ефективността 
на имунните ни защити

Хората трябва да знаят, че трябва да 
имат балансирано, здравослов-
но, разнообразно хранене. 
Праз, лук, чесън и билки 
срещу COVID-19, че и 
15 мин. аеробика за-
ради обездвижва-
нето“, препоръч-
ва специалистът по 
хранене и медицин-
ска диететика проф. 
Донка Байкова.  

„В период, в който 
върлува коронавиру-
сът, би трябвало да сме 
подготвили организма си. 
Това означава един балансиран 
хранителен прием, в който трябва да 
има достатъчно белтъчни храни. Пъл-
ноценните са месо, риба и яйца, както 
и мляко и млечни продукти. Ако сме ве-
гетарианци, това означава да се заси-
лят пълноценните комбинации – бобо-
ва храна със зърнена или повече ядки. 
Важно е да се знае, че свръхмастно хра-
нене в такъв период намалява имунна-
та устойчивост. Трябва да се консумират 
умерени мазнини – две супени лъжици 
растителни разновидности към ястия и 
салати. Свръхконсумацията на захарни 
изделия също намалява имунитета“, до-
пълва съветите си проф. Байкова.

В 10 и в 16 ч. трябва да има един плод 
– дали е ябълка или друг сезонен плод, 
няма значение, но е добре за присъст-
вие на витамини и минерали, които са 
антиоксиданти, противовъзпалителни 
средства. Те невинаги са с хранително 
значение, но

са с мощно 
противовъзпалително 
значение

„Говорим за витамин D през послед-
ните години – той е с имунозащитни 
функции; на фона на своите специфич-
ни функции по отношение на костното 
здраве, той има и редица други анти-
оксидантни функции. Същото е и с ви-
тамин C – мощен имунен стимулатор, с 
цинк. Когато говорим за тези витамини и 
минерали, трябва да знаем, че техни из-
точници са не само плодовете и зелен-
чуците, а и животинските белтъчни хра-
ни“, обяснява проф. Байкова ползите от 
разумното хранене.

Според специалиста на обяд в три дни 
от седмицата е хубаво да има някаква 
малка порция месо. Два от дните в сед-
мицата е добре да има риба. И два дни 
– постни ястия.

Вечерите да бъдат по-леки, а именно 
зеленчукови блюда с млечен продукт 
– дали е с кисело мляко, дали е с пар-
че нискомаслено сирене или кашкавал, 
дали е с извара... И отново всички ви-
дове от пирамидата на здравословните 
храни присъстват в такова меню.

Избягваме 
свръхконсумацията 
на храни

преяждането и опиянението, защото те 
изключват имунната защита за 48 часа. 
Да присъстват в този период именно до-

пълнителните защитници на имунната 
ни система - това са всякакви 

билкови отвари и настой-
ки, на които нашите ге-

ографски ширини са 
много богати, литър 
и половина билков 
чай.

Вечер в менюто 
ни да присъстват 
две скилидки че-

сън или глава лук, 
или малко праз лук, 

защото те са носители 
на друга антиоксидант-

на субстанция – алицин. 
Не на последно място – да 

използваме богатството на пчелните ни 
продукти и да пием прополис. Той също 
има мощно действие срещу бактериите. 
С него могат да се приемат и ехинацея, 
както и черен бъз, които помагат на гор-
ните дихателни пътища – най-уязвимата 
част и входната врата за коронавирусна-
та атака.

Всички сме наясно, че храната няма 
да излекува болния човек, но е предпос-
тавка за доброто справяне на организма 
с инфекциите. Не трябва да пропускаме 
и джиджифила и куркумата – всички из-
вестни храни и добавки, които да активи-
зират имунната ни защита.

COVID-19: Как да се храним 
по време на пандемия
XВитамин D ще ни подкрепи през лятото в борбата срещу коронавируса

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

проф. Донка Байкова
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П
редупрежденията, че кана-
бисът има вредни ефекти 
върху организма на чове-
ка, не са новост. Най-масово 
разпространеното твърде-

ние като че остава това, че марихуана-
та води до загуба на памет. Досега обаче 
като че нямаше категорично доказател-
ство за това, а примерите се свеждаха до 
анекдоти и свидетелски разкази.

След засилени изследвания на рас-
тението обаче картината започва да се 
променя.

Известен факт е, че паметта е разде-
лена на два дяла - краткосрочна, където 
се съхраняват незначителни моменти от 
ежедневието ни, и дългосрочна, в която 
силно емоционалните преживявания и 
важната за нас информация се пазят не-
определено време, дори понякога чак 
до края на живота.

Данните от последните проучвания 
показват, че

интоксикацията с канабис
би могла временно да промени или из-
криви протичащите процеси в кратко-
срочната памет. Това изглежда се причи-
нява от съединения в самото растение, 
които нарушават сигнала на нервите, от-
говорни за паметта на човешкия мозък, 
разказва webcafe.

Недобре функциониращата кратко-
срочна памет наистина може да повлияе 
на ученето, да причини загуба на инте-
рес към различни дейности или да дове-
де до проблеми с концентрацията.

Ранните изследвания обаче показ-
ват, че канабисът има способността да 
действа положително върху невродеге-
неративните заболявания, които засягат 
процесите на запомняне като алцхаймер 
например.

Тези очевидно парадоксални ефекти 
от едно и също вещество се обясняват 
най-добре с наличието на два от хими-
калите, намиращи се в зеленолистно-
то растение - психоактивното вещество 
тетрахидроканабинол (THC) и канабиди-
ол (CBD).

Оказва се, че всички имаме естестве-
ни канабиноидни рецептори в мозъка, 
съответно CBD има способността да се 
свързва с тях и да причинява еуфорич-
ния ефект, типичен за след употреба-
та на марихуана. Обратно на това обаче 
тетрахидроканабинолът пък може да по-
пречи на случването на този процес и да 
го потисне.

В различните видове канабис се нами-
ра и различно съотношение на тези два 
химикала. Това е и причината употреба-
та на такъв с THC, но без канабидиол, да 
увеличи риска от развитието на психич-

ни проблеми като психоза.
Заради това всъщност изглежда, че 

именно този вид канабис има вредно 
влияние върху краткосрочната памет, и 
то

особено при 
тийнейджърите

Новите изследвания също се насочват 
в тази посока, а едно от предположения-
та в тях е, че не алкохолът, а точно мари-
хуаната е отговорна за увреждането при 
мозъчното развитието на подрастващи-
те.

Въпреки че спиртните напитки може 
да унищожат или силно да повредят мо-
зъчните неврони и техните функции, 
проучването показва как канабисът про-
меня нервната мозъчна тъкан, отговор-
на за паметта. Освен това той може да 
намали и мотивацията за учене.

Резултатите при употреба на мариху-
ана в по-късна възраст обаче, някъде 
около и над 50 години, придобиват раз-
личен характер.

Оказва се, че въздействието й върху 
когнитивното функциониране и памет-
та става умерено и не е толкова агресив-
но както при по-младите. Все още няма 

ясно обяснение какви са точните об-
стоятелства, отговорни за настъпването 
на тази промяна. След време вероятно 
предстои да разберем.

Но точно тези скорошни открития за 
ролята на THC и CBD в растението про-
менят хода на общите твърдения за па-
губния ефект на канабиса върху паметта. 
По-скоро неговият вид и съединенията 
са тези, които могат да проявят конкрет-
ни рискове или ползи на човешкия орга-

низъм. И въпреки че все още съществува 
съмнението, че някои от хората, употре-
бяващи психоактивното вещество, из-
питват нарушения в паметта, устано-
вяването на този факт се оказва доста 
трудно.

Една от причините е трудността да се 
изключи въздействието на други лекар-
ства, които човек е взимал по това вре-
ме, явяващи се също възможен източник 
за проблеми със запомнянето. Подобен 
е и примерът със злоупотребата с алко-
хол и уврежданията, които е възможно 
да предизвика в мозъка (и то не по-мал-
ко големи).

Данните от последните изследвания 
дори предполагат, че всяко нарушение 
на паметта, свързано с употребата на 
канабис,

може да премине
известно време, след като човек спре да 
го приема.

Със сигурност споровете за това дали 
растението е полезно или по-скоро на-
нася необратими вреди върху органи-
зма, няма да спрат дотук.

Легализацията на канабиса във все по-
вече страни по света създава все по-го-
лямо любопитство към положителните 
свойства, които притежава и е въпрос на 
време за новата порция научни факти, 
разкриващи още неизвестни факти за 
любимото растение на Боб Марли.

Канабисът и паметта: 
Наистина ли я уврежда?
XНови данни хвърлят допълнителна 

светлина по този така обсъждан въпрос

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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С
качането на въже може да ви 
накара да си спомните дет-
ството. Истината е, че това е 
едно от най-полезните за сър-
дечносъдовата система уп-

ражнения, които можете да практикувате 
на каквато и да сте възраст.

Това лесно упражнение може и да из-
глежда като детска играчка, но скачане-
то на въже ни поддържа в добро състоя-
ние и значително увеличава физическата 
издръжливост. Освен това е чудесно уп-
ражнение за допълнение на друга спорт-
на активност.

Най-хубавата част е, че нямате нужда 
от фитнес зала. За постигане на добри ре-

зултати не са необходими уреди или дру-
ги инструменти. Всичко, от което се нуж-
даете, е въже и желанието да се движите 
и забавлявате.

Сърдечносъдовите упражнения са 
много важни за поддържането във фор-
ма. Скачането на въже увеличава сърдеч-
ната честота. Това е същото като когато 
ходим, тичаме, вървим нагоре или надо-
лу по стълбите или караме колело. Този 
вид упражнения позволява на тялото да 
използва кислорода ефикасно. Крайният 
резултат е укрепването на сърцето, бели-
те дробове и кръвоносната система, по-
добряването на координацията ни.

Сърцето работи по-усилено, за да

изпомпва кръвта 
във всяка част на тялото

То също така кара кръвта да се раз-
пространява през всичките артерии. 
Това намалява риска от сърдечен удар.

Когато скачаме на въже, дробовете 
получават по-голямо количество въз-
дух. Това може да бъде полезно при ня-
кои респираторни проблеми. В същото 
време увеличаваме физическата си из-
дръжливост. Това означава, че можем да 
се упражняваме по-дълго, без да се измо-
ряваме.

Скачането на въже за 30 минути изгаря 
около 400 калории. Това включва мазни-
ни, съхранявани навсякъде в тялото. Ако 
се опитваме да отслабнем, това упражне-
ние е чудесно точно за това, съобщава и 
сайтът „Здраве и красота“.

Когато скачаме на въже, се отърваваме 
от токсините, които също се съхраняват 
навсякъде в тялото ни. Това става главно 
чрез изпотяването и позволява на клет-
ките да се

регенерират и да работят 
на пълен капацитет

Въпреки че не е научно тествано, ня-
кои казват, че координацията, от която 

се нуждаем, за да скачаме на въже, из-
гражда нови невронни връзки. Нама-
лява стреса и увеличава умствената ак-
тивност. Също така скачането на въже 

насърчава тялото 
да произвежда ендорфини 

Тези хормони ни помагат да се отпус-
нем и намалим стреса и тревогите. Това 
дава положителен начин на мислене. С 
тази перспектива увеличаваме възмож-
ността за по-добър живот.

Скачането на въже се използва най-
вече за горене на калории. 10 мин. се 
равняват на половин час тичане. Освен 
на фигурата, това упражнение влияе 
добре и на здравето ни.

Учени твърдят, че скачането на въже 
подобрява състоянието на костите и 
костната плътност, което го прави под-
ходящо упражнение и за хора в напред-
нала възраст, когато

се появяват проблеми 
с двигателния апарат

Въпреки че скачането на въже е лес-
но упражнение, трябва да внимава-
ме. Добра идея е да вземем предпаз-
ни мерки, за да предотвратим ненужно 
въздействие върху ставите.

Препоръчваме да загреете в начало-
то. Започнете с някои бавни, плавни ско-
кове за кратък период от време. Когато 
загреете, можете да правите по-бързи 
скокове за дълъг период от време.

Ако не сте във форма, напълно нор-
мално е да се чувствате уморени в на-
чалото. Най-доброто нещо, което тряб-
ва да направите, е бавно да увеличите 
продължителността на скачането. По 
този начин със сигурност ще продъл-
жите да подобрявате издръжливостта 
си.

Започнете с кратки тренировки и 
удължавайте. Ако досега не сте скача-
ли, не се впускайте веднага да прави-
те 20-30 мин. скачане, започнете с 5-10 
мин. Ако почнете да се задъхвате,

починете и след това 
подновете

Опитвайте да увеличавате периода 
на скачане с примерно 1 минутка все-
ки път, докато стигнете 30-40 минути на 
тренировка.

Друга препоръка е да съчетаете ска-
чането на въже с тренировка с ниска 
интензивност. Някои примери са аеро-
бика и повдигане на леки тежести. Това 
позволява да скачате за по-дълги пери-
оди от време.

Със сигурност това упражнение е 
едно от най-добрите, които можете да 
направите. Можете дори да го превър-
нете в нормална част от рутината си, 
ако вече имате такава.

Много е важно скачането да ви е при-
ятно и интересно, затова опитайте да го 
правите навън, с приятелки, с децата си. 
Всяко нещо, което го чувстваме като за-
дължение, като нещо трудно и неприят-
но, рано или късно ще го изоставим. А 
целта ни е да поддържаме добра форма 
като начин на живот, а не за даден кра-
тък период, нали така?

XИзпотяващата тренировка значително подобрява координацията, укрепва сърцето и белите дробове

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Скачането на въже: Бори стреса 
и гони токсините от тялото ни
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С
обственикът на футболен 
клуб „Левски“ Наско Сираков 
се обърна към българите в 
чужбина със зов за помощ. 
Той помоли сънародници-

те зад граница да помогнат за спасени-
ето на клуба. Мажоритарният акционер 
на „сините“ изчете призива по време на 
пресконференция, на която бе презен-
тирано видеото за борба за оцеляване-
то на „Левски“.

„Вие - българите, живеещи далече от 
родния дом, с вашата съпричастност 
към кампанията „Всички за Левски“ мо-
жете да дадете

безпрецедентен урок 
по единство

за да запазим любовта на поколения 
наши сънародници. Само обединени, 
всички българи по света можем да вър-
нем „Левски“ към корените му! Помогне-
те му!“, написа Сираков.

В писмото си до българите в чужбина 
той обясни, че „Левски“ е институция в 
спорта и е начин на живот!

„Левски“ наистина е отбор на народа 
и това го показаха нашите фенове, кои-
то по безпрецедентен начин доказаха 
силната си любов към отбора. „Левски“ е 
преминал през много тежки моменти в 
историята си, но за първи път се намира 
в такава ситуация - да се бори за свое-
то оцеляване“, припомня Сираков. Той 
пише и че клубът е докаран до унизи-
телно състояние през последните 10 го-
дини управление и това изисква пълна 
мобилизация и отдаденост, за да може 
отборът да бъде вдигнат на крака.

„Днес се обръщам към нашите мили-
они сънародници, живеещи по света, 
далече от дома си. Не само към левска-

рите в чужбина, а към всички българи 
със зов за помощ, да спасим една истин-
ска институция в спорта, един Символ 
на любовта и победата, една вековна 
славна традиция! Нека дадем един жи-
вителен тласък и

нужната глътка въздух
на „Левски“, за да се изправи на крака, 
и нека докажем, че българите, които са 
далече от Родината, имат силата да спа-
сяват и да участват успешно в различни 
благородни каузи в любимата си Бълга-
рия!“, се казва още в апела на собствени-
ка на „Левски“.

Сираков изразява убеденост, че обе-

динените българи по целия свят могат с 
любовта си да направят чудо и да дадат 
мощен тласък на клуба, носил радости 
години наред.

„Трябва ни само една живителна глът-
ка въздух, за да се изправим на крака 
и да полетим, и дълбоко вярвам, че с 
общи усилия ще успеем това да се случи.

Скъпи сънародници, живеещи по све-
та, далече от България, аз, Наско Сира-
ков, който бях избран от феновете да за-
стана начело на любимия си клуб в този 
катастрофален момент за него, се обръ-
щам към вас с надежда и вяра, за ваша-
та помощ, за да докажем, че дори и раз-
пръснати по света, заедно можем да 

вършим чудеса, заедно сме силни и ще 
успеем!

Заедно ще спасим „Левски“ и той ще се 
върне към корените си!“, се казва още в 
обръщението на собственика на синия 
клуб.

Сираков получи акциите на „Левски“ 
от предишния им притежател Георги По-
пов - приближен до бившия финансов 
благодетел на тима Васил Божков, които 
са с няколко обвинения и в момента се 
крият в Дубай.

В началото на юни голмайстор номер 
1 в историята на „Левски“ уточни, че за-
дълженията на клуба са 24 милиона 
лева.

Сираков към българите в 
чужбина: Помогнете на „Левски“
XСобственикът на синия клуб смята, че така отборът може да се вдигне на крака

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Л
егендата Миг Джагър е из-
брал да изкара лятната си по-
чивка в един от най-роман-
тичните райони на Тоскана, 
селцето Болгери. То е прочу-

то с хубавото си вино, с малките си уют-
ни улички и старинни замъци. Но едно 
от най-впечатляващите неща за него е, 
че то е основано от българи в далечна-
та 568 година.

А според някои от медиите в Италия, 
Мик Джагър ще изкара там поне чети-
ри месеца. „Поне“, тъй като ако се вярва 
на в. „Кориере дела сера“, живата леген-
да на световния рок отдавна обмислял 
да изкара старините на село, ама то да 
е задължително китно и с хубаво вино, 
пише „Монитор“. А нима има на света по-
ласкави за небцето и душата еликсири 
от точените точно в избите покрай изу-
мително красивото Болгери червени 
вина „Сасикая“, „Орнелая“ и „Мусето“. По 
които фронтменът на вечната група „Ро-
линг стоунс“ си падал отдавна и на кои-
то според него прочутите френски май-
стори на еликсири просто трябвало да 
се поклонят.

Но Мик Джгър може би тепърва ще 
научи, че Болгери е най-българското се-
лище в Италия не само защото се казва 
така, както преди векове са били нари-

чани прабългарите не само на Апенини-
те, а защото е основано именно от тях 
и те са първите му жители. В ранното 

средновековие, когато братът на хан Ас-
парух – хан Алцек довежда своята орда 
на полуострова и основава няколко се-

лища, вече здраво стъпилите тъдява 
лонгобарди правят него и наследниците 
му техни съюзници. Като им предоста-
вят земята, където сега се намират кит-
ното село и заобиколите го до възбог 
лозя, да построят военно укрепление 
за защита от нападенията на завладе-
лите о. Сардиния византийци. Справят 
се успешно прабългарите със задачата 
и запечатват името си върху прекрас-
ната и плодородна земя завинаги, като 
това може да се прочете черно на бяло 
още щом отвориш справката за Болге-
ри в уебенциклопедията Уикипедия. Да 
не говорим за това, че прочутите мест-
ни вина и вдигнатите наоколо прекрас-
ни замъци и вили със сигурност са дело 
и на далечни техни наследници.

Великолепният и достолепен рока-
джия ще отседне в замъка на неговия 
приятел граф Манфреди дела Герарде-
ска, чиято фамилия владее Болгери от 
близо хиляда години. Благородникът 
като нищо може да има някоя и друга 
капка прабългарска кръв, но иначе е до-
бре приет във всички европейски крал-
ски дворове. Даже навремето се прочу 
с това, че вкара бързо-бързо в леглото 
си Сара Фергюсън - прясната парясница 
на английския принц Ендрю, който меж-
ду другото е син на кралица Елизабет II.

Миг Джагър избра Болгери,  
най-българското място в Италия
XРокаджията ще почива в замъка на неговия приятел граф Манфреди дела Герардеска

Снимки: Flickr
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аа
Миналата седмица актриса-

та Ная Ривера изчезна без-
следно. Последно се знае-

ше, че е влязла с лодка във водите 
на езеро в Южна Калифорния с де-
тето си.

4-годишният й син беше намерен 
на въпросната лодка, но от майка 
му нямаше и следа. След издирва-
не в рамките на няколко дни беше 
намерен и трупът на 33-годишната 
Ривера.

Причината за смъртта й е удавя-
не, а от разказите на сина й става 
ясно, че едно от последните неща, 
които Ная Ривера е направила, пре-
ди да се удави, е да се увери, че той 
е в безопасност извън водата.

Не е ясно по каква причина, но 
Ривера е изразходвала всичките си 
сили, за да качи сина си обратното 
на лодката. За съжаление не са й ос-
танали такива, за да спаси и себе си.

Защо Деми Мур 
стана блондинка?

Освен кашлица, треска и загуба на обоня-
ние, често изтъквани като трите ключови 
симптома за Ковид-19, данни от приложе-

ние показват и други симптоми като главоболие, 
мускулни болки, умора, диария, объркване, загу-
ба на апетит и недостиг на въздух.

Сега обаче група испански учени откриха и нов 
симптом за наличието на коронавирус.

При 29% от наблюдаваните пациенти е открит 
обрив на лигавицата на устната кухина, който се 
е появил два дни преди останалите симптоми на 
COVID-19.

Засега учените не могат да кажат колко широко 
е разпространен този симптом сред населението. 
Това до голяма степен се усложнява от изисква-
нията за безопасност, които затрудняват изслед-
ването на устата на пациентите.

Резултатите от две мащабни проучвания в 
САЩ показват, че ограниченията заради 
пандемията сближават все повече хората с 

домашните им любимци, които помагат за прео-
доляване на депресията и тревожността.

Повече от 5000 стопани споделят, че освен че 
допринасят да се чувстват по-добре, техните до-
машни любимци им помагат да поддържат оби-
чайния дневен режим и да се справят с несигур-
ността.

Кучетата им помагат да намалят усещането за 
самота и изолация и да преодолеят депресия и 
чувство на тревожност. При стопаните на котки 
животните са им помогнали да потушат пристъ-
пите на страх и депресия и повече от половината 
- че домашните любимци са им дали усещане за 
смисъл при самоизолацията.

Откриха нов симптом  
на COVID-19

Домашните любимци  
ни пазят от депресия

Брад Пит зарязва Холивуд  
и става пчелар

Ная Ривера е спасила сина си

Деми Мур винаги е привличала 
с тъмнокестенявите си коси и 
пъстри очи. Но те спечелиха на 

актрисата не само множество роли в 
различни филми, но и милиони фено-
ве по света. Едно обаче не може да се 
отрече - на тази жена всичко й отива. 
И въпреки че отдавна не ни се беше 
показвала платиненоруса коса, ак-
трисата реши да ни припомни как из-
глежда като блондинка.

Оказва се, че новата прическа на 
Деми не е някаква прищявка, а си 
има напълно реална причина - Лин-
да, последната й героиня в Brave New 
World.

Това e научнофантастичен драма-
тичен сериал, вече е наличен в стрий-
минг платформата Peacock. Действие-
то се развива Лондон, където всички 
живеят в мир, защото връзките, пари-
те и семейството са забранени.

Ще стане ли пчелар и секссимво-
лът Брад Пит? Изглежда, той е 
решил да обърне нова страни-

ца, защото е обсебен от пчелите. Пит 
започва да се занимава с пчеларство, с 
това хоби го запознал неговият приятел 
и колега Лео ди Каприо. С пчеларство 
вече се занимават и звезди като Скар-
лет Йохансон, Морган Фрийман, както и 
рокерът Флий.

Брад дори е сложил огромни кошери 
в градината на дома си в Лос Анджелис, 
разкри близък до него и добави, че ак-
тьорът се чувствал уморен от шума око-
ло него, папараците и прожекторите.

„Той твърди, че актьорството е за по-
младите. Сега се нуждае от нещо по-
спокойно и само въпрос на време е да 
се сбогува с Холивуд и да се посвети 
на любимото си хоби – пчеларството“, 
твърди той.
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6-годишният Бриджър изтичва, за да спаси 
по-малката си сестричка от зло куче. Малки-
ят герой застанал между нея и агресивното 

животно с риск за живота си, без да се замисли.
В резултат на това момчето получава 90 шева и 

сериозни рани, но сега е вкъщи и се възстановя-
ва. Не е ли истински герой и фантастичен по-го-
лям брат?

Въпреки понесената болка на такава крехка 
възраст, момчето не спира да се усмихва. „Ако ня-
кой трябваше да умре, помислих, че по-добре да 
съм аз“, казва смелият малчуган.

Той бе поздравен от някои „истински суперге-
рои“ като Робърт Дауни - Джуниър, който изигра 
Железният човек, който като разбра какво се е 
случило, определи момчето като малък герой.

100-годишният ветеран от бри-
танската армия Том Мур офи-
циално получи от кралицата 

рицарското си звание. Столетникът 
стана известен в разгара на епиде-
мията от коронавирус, като започна 
благотворителна кампания и събра 
над 33 милиона британски лири за 
здравните работници на Острова.

94-годишната Елизабет Втора обя-
ви тогава, че ще го направи рицар. 
Тя изпълни церемонията в замъка 
Уиндзор, като използва меч, при-
надлежал на баща й Джордж Шести.

„Няма да ви кажа какво си гово-
рихме с кралицата, защото това 
беше частен разговор между нас. Да 
се срещна с нея е повече, отколко-
то някога съм очаквал. Дори не съм 
си го представял. А тя ми изпрати и 
такова мило съобщение. Наистина е 
изключително“, заяви сър Том Мур.

00-годишният ветеран от бри

100-годишният ветеран  
Том Мур стана рицар

Хора от почистващия персонал на лондон-
ското метро не знаели, че графитите във 
влак на подземната железница са били дело 

на световноизвестния художник Банкси, когато ги 
забърсали. Рисунката „Ако не носиш маска“ беше 
в сервизен вагон на Сиркъл лайн. Но вече беше 
отишла в небитието в момента, в който Банкси 
обяви, че това е негово произведение.

„Отношението към нея е било като към всеки 
друг графити в мрежата на метрото. Задачата на 
почистващите екипи е да се уверят, че мрежата е 
чиста, особено като се има предвид настоящото 
положение“, казаха от службата.

Смята се, че откритата във вторник рисунка е 
била създадена да насърчава използването на 
маски за лице.

В метрото в Лондон „заличиха“ 
шедьовър на Банкси

Тина Търнър 
се връща 
на сцената
За радост на милиони фенове по цял свят, 80-годишната 

легендарна певица Тина Търнър наруши обещанието си 
да се раздели със сцената, което тя даде, след като загуби 

сина си и се пенсионира.
Грандиозното й завръщане ще бъде подобаващо – с ремикс 

на големия й хит „What’s Love Got To Do With It‘ в сътрудничест-
во с млад диджей.

Да се завърне на музикалната сцена Тина е убедена от нор-
вежкия продуцент DJ Kaiga, който ремиксира нейния хит от 
1984 г.

„Все още не вярвам, че направих това в сътрудничество с 
Тина Търнър и че всички ще могат да го чуят. „What Love Got To 
Do With To It“ е една от любимите ми песни на всички времена 
и изглежда нереалистично да имам възможност да работя с та-
кава легендарна изпълнителка.“

6-годишно момче спаси 
сестра си от зло куче

Певицата Емили Санде 
залюби рапър
Шотландската певица Емили Сан-

де потвърди, че има връзка с 
Джонатан Кабамба, като раз-

пространи своя снимка с него в социал-
ните мрежи.

До снимката Емили написа „Моята лю-
бов, моят крал. Благодаря ти за светли-
ната, силата и радостта, които донесе в 
живота ми“.

Джонатан Кабамба е рапър.
През септември миналата година Еми-

ли сподели, че търси любов, макар и да 
й харесва и да й е интересно да е сама.

Когато се раздели със съпруга си - дет-
ската й любов Адам Гурагин - през 2013 
г., тя призна, че се бори с депресия и 
тревожност и се чуди дали да продъл-
жи да се занимава с музика. След разво-
да Санде признава, че е била в емоцио-
нална криза. Тя е продължила да изнася 
концерти, но сякаш насън.
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Очарователни малки австралийски живо-
тинки, наречени куоки, завладяха света. 
Те са застрашен вид в Австралия и всяка 

от тях е с височина около 40 до 50 см. Около 10 
000 куоки живеят днес на остров Ротнест. Те обик-
новено са наричани „най-щастливото животно в 
света“ заради усмихнатия си външен вид. Тури-
стите много обичат да си правят селфита с тях, а 
куоките нямат нищо против.

Всъщност, остров Ротнест получава името си 
от холандския изследовател Вилем дьо Вламинг 
през 1696 г., нарича го „плъхово гнездо“, като смя-
та повсеместните малки животни от семейство 
Кенгурови на красивия средиземноморски ос-
тров като гигантски плъхове. Куоките дебютираха 
в Детския зоопарк на Сайтама в Япония.

Мис Колумбия 2011 Даниела Алварес спо-
дели видео в Instagram, на което се виж-
дат завидните й умения на дансинга. Това 

е първата й подобна изява, след като се наложи 
ампутация на крака й преди 3 седмици. В клипа, 
който е с дължина от 1 минута, Алварес танцу-
ва заедно с „най-любимия си партньор“ – брат й 
Рики.

Преди три седмици кралицата на красотата се 
подложи на рутинна операция, но заради услож-
нения по време на процеса се е наложила и ам-
путацията на крака. 32-годишната звезда е имала 
бучка в стомаха, която е трябвало да бъде пре-
махната. По време на операцията обаче левият 
й крак е спрял да се снабдява с кръв и затова е 
трябвало да бъде премахнат, за да не се получат 
други медицински проблеми.

Най-щастливото животно 
в света е... плъх

Мис Колумбия 2011 
отново танцува

На 50: Юлиян Вергов  
на море за юбилея си

Тейгън споделя своето притес-
нение за семейството си, след 
като потребители в интернет 

продължават да я обвиняват, че има 
нещо общо с Епстайн и скандала 
около него.

Звездата обяви в Туитър, че из-
трива около 60 хиляди публикации, 
защото не може да понася, кога-
то определени хора използват из-
казванията й като доказателства за 
връзката й с Гислейн Максуел, която 
беше един от най-доверените хора 
на Епстайн.

Потребители започнаха да спеку-
лират за връзката й с Епстайн и Мак-
суел, когато се появиха твърдения, 
че Тейгън се е возила на частния са-
молет на милионера.

Том Ханкс също попада под кри-
тиките, като е обвинен, че е използ-
вал услугите на Джефри, за да стиг-
не до остров на Карибите.

Криси Тейгън се страхува 
за семейството си

След като дълго време го нямаше 
в социалните мрежи, рождени-
кът Юлиян Вергов се отбеляза от 

морето. „Нирвана“, написа звездата от 
„Откраднат живот“ и публикува сним-
ка в Instagram. На нея той се е разпо-
ложил удобно в лодка, която е в откри-
то море.

Юбилярят качи и още един кадър, 
най-вече за радост на своите почи-
тателки от женски пол. От него стана 
ясно, че е избрал да посрещне своя 
рожден ден на Златни пясъци.

В края на април дъщерята на Юлиян 
Вергов – Алена, навърши пълнолетие. 
Тогава той я поздрави, като сподели 
тяхна обща снимка преди години.

Юлиян Вергов е едно от известните 
имена в родния театър. Той е завър-
шил актьорско майсторство в Театра-
лен колеж „Любен Гройс“, снима се в 
много филми и тв продукции.

Луиза Григорова 
с полугола 
фотосесия
Полугола фотосесия си направи Луиза Григорова. 

Актрисата, която вече влезе в седмия месец, пока-
за, че не се срамува да се снима без горнище. Бъ-

дещата майка сподели черно-бял кадър в Instagram, на 
който е само по дънки, като прикрива бюста си с ръце. 
Разбира се, на нея големият й корем е на преден план.

Наскоро актрисата се похвали, че тя и съпругът й Мар-
тин Макариев са отворили бар в Царево, но заради това, 
че й става лошо на дълъг път, тя не е успяла да отиде на 
откриването.

Двойката избрала Царево за новия си бизнес – града, в 
който се венча преди няколко години.

И докато Луиза не може да пътува заради напреднала-
та бременност, тя няма притеснения да ходи на басейн, 
където се снима по бански.
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Том Ханкс участва виртуално в шоуто на Сти-
вън Колбърт, където говори за битката си с 
коронавируса. Попитан дали той и съпруга-

та му са били изненадани от резултатите си, спо-
дели, че нито един от двамата не знае как и кога 
се е заразил. Той допълни, че с Уилсън са имали 
доста различни симптоми. „Тя имаше по-висока 
температура от мен и много й се гадеше“. Също 
така Рита губи обонянието си и е имала ужасява-
щи болки в главата.

От своя страна Ханкс е чувствал костите си, ся-
каш са направени от крекери, и е изпитвал смаз-
ваща болка. Звездата признава, че възстановя-
ването му е отнело около 8-9 дни. След това той 
дари плазмата си и насърчи хората да носят мас-
ки, да спазват дистанция и да мият ръцете си.

Том Ханкс: Костите ми 
бяха като крекери

Арми Хамър и Елизабет Чеймърс решиха да 
поемат по различни пътища след 10-годи-
шен брак. С едно и също съобщение ак-

тьорът и съпругата му обявиха раздялата си. Те 
споделиха своя обща снимка в Instagram и напи-
саха, че 13 години са били най-добри приятели, 
партньори и родители.

Хамър и Чеймбърс обещават, че ще посве-
тят цялото си време на децата и ще се опитат да 
ги предпазят от негативния ефект на ситуация-
та. По време на 13-годишната си връзка двойка-
та посрещна дъщеря си Харпър и сина си Форд. 
Бившите съпрузи поискаха от медиите да уважат 
личното им пространство и да не ги притесняват 
в този труден период.

Според източник двойката е решила да се раз-
дели след семейна почивка на Каймановите ос-
трови.

Жена от Калифорния, която 
прилича поразително мно-
го на Дженифър Анистън, 

стана известна в социалните мрежи. 
След като нейната фризьорка качва 
кадър на новата й прическа, стоти-
ци си мислят, че актрисата е клиент 
на въпросния салон.

Стефани дори и не предполага, че 
жената, която се боядисала при нея, 
има сходни черти като красавицата 
от сериала „Приятели“. Тя публикува 
кадъра с клиентката, на която дори 
не знае името, като потребители „я 
заливат“ с вълна от въпроси какво 
точно си е направила Анистън.

Макар и с по-различен цвят на ко-
сата, жената е досущ като двойнич-
ка на Дженифър.

По-късно разбира, че жената е 
известна инфлуенсърка, която се 
развива в сферата на лайфстайла и 
здравословния начин на живот.

Калин Сърменов стана дядо
Актьорът Калин Сърменов 

вече е дядо! Новородената му 
внучка се казва Йоана, съоб-

щи и потвърди самият директор на 
Сатиричния театър и щедро почер-
пи приятелите си.

Това е първото му внуче, рожба 
на дъщеря му Дария и нейния съ-
пруг Александър, син на икономи-
ческия анализатор и преподавател 
Петкан Илиев. Двамата сключиха 
брак миналото лято в луксозна вила 
край София с над 200 гости. Сърме-
нов много се вълнува от появата на 
бебето. „Слава богу, все още не съм 
загубил тренинг как се сменят пам-
перси, ще отменям младите“, шегува 
се той. Дария е дете на Сърменов от 
първия му брак с Йоана.

Самият Сърменов има три дъще-
ри. За трети път стана баща преди 
година, когато втората му съпруга 
Боряна роди второто им общо дете.

Ема Бънтън иска да има още едно дете. 
Говорейки за новото турне на Spice 
Girls, изпълнителката разкри, че с Джейд 

Джоунс планират третия си наследник.
Русокоската призна, че роднините им чес-

то ги питат няма ли да имат още едно дете. 
По думите й, тя може да се справи с още една 
бременност и бебе на ръце, но все още й е 
рано за трето дете.

Ема посочи, че е на 44 и в момента е доста 
заета покрай организацията на предстоящи-
те концерти с момичетата и нейната марка 
пелени за бебета „Kit & Kin“.

По думите й, за щастие децата й са здрави, 
но ако в момента имаше и бебе, щеше да е из-
ключително нервна.

„Джейд винаги е искал да имаме повече 
деца. Това ме плаши твърде много“, допъл-
ва тя.

Дженифър Анистън си има 
двойничка

Актьорът Арми Хамър  
се развежда

Ема Бънтън иска още  
едно дете
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В
исоки скали, дълбоки води, 
гъсти гори и безкрайни пус-
тини... Нашата планета е пъл-
на с невероятно красиви 
места, които си струва да бъ-

дат видяни. Величествени водопади и 
планини, множество невиждани чуде-
са на природата - невъзможно е да зър-
нем всички за един-единствен живот. 
Някои обаче, като тези в списъка по-до-
лу, са просто задължителни.

Национален парк 
„Ленсойс-Мараненсис“

Той се намира в щата Маранян, Се-
верна Бразилия. Определено може да 
се каже, че е едно от най-изумителните 
и интересни места в света. Територия-
та му е приблизително 1000 квадратни 
километра. Това място се е образувало 
преди повече от 1000 години.

На пръв поглед този национален 
парк прилича на типична пустиня, но 
в тази област има редовен дъждовен 
сезон в началото на годината, разказ-
ва сп. „Обекти“. Дъждовната вода се съ-
бира в долините между дюните, като се 
образуват сини и зелени лагуни, които 
достигат своя пик на напълване в пери-
ода между юли и септември. Изненад-
ващ в Ленсойс-Мараненсис е и фактът, 
че е дом за много риби.

Хонокохау - най-високият 
водопад на Хавай

Той се намира на остров Мауи. Спу-
ска се на две нива с обща височина 335 
метра. Водопадът става световно извес-
тен, след като там се снима култовият 
филм „Джурасик парк“.

Висящият мост Капилано, 
Канада

Висящият мост над река Капилано, 
намиращ се край Ванкувър (Канада), е 

с дължинa 140 метра и минава на висо-
чина от 70 метра над реката. Средно на 
година се посещава от над 800 хиляди 
души от цял свят.

Мостът е изграден от шотландския 
инженер Джордж Макей през далеч-
ната 1889 г. В първоначалния си вид е 
съставен от кедрова дървесина и коно-
пени въжета, които през 1903 г. биват 
заменени от стоманени.

Ик Кил, щата Юкатан, 
Мексико

Ик Кил е приказно красив естествен 
басейн в щата Юкатан, Мексико. Подоб-
ни дупки не са рядкост по тези земи, 
местните ги наричат още „ченоте“ - от 
думата за „кладенец“ на маите.

Някога красивите, но зловещи ями 
са били смятани за свещени, хвърляли 
са в тях млади момци и девойки като 
жертвоприношение за бога на дъжда. 
Днес тези басейни са любимата турис-
тическа атракция, позволяваща на чо-
век да се докосне до късче от Рая.

В превод името на това изумително 
езеро означава „място, където се раж-
да вятърът“. Водата започва на 26 м под 
нивото на земята, а дълбочината й е 40 
м при диаметър 60 м. За тези, които не 
се чувстват изкушени да скочат от 26 м 
направо във водата, има стъпала, кои-
то се спускат надолу сред живописната 
растителност и малките водопади око-
ло Ик Кил.

Мистичният о-в Скелиг 
Майкъл, Ирландия

Това е мястото, където среднове-
ковни монаси са построили манастир 
„близо до края на света“. До острова 
се стига с лодка. Джедайските стълби 
на ирландския остров Скелиг Майкъл - 
600 стъпала до върха. Именно тук е за-
снет „Междузвездни войни: Последни-
те джедаи“.

Топ 5 на най-красивите 
места на Земята
XТам човек трябва да отиде поне веднъж в живота си

„Ленсойс-Мараненсис“ 

Сн.: Flickr

Висящият мост Капилано 

Хонокохау 
Сн.: Flickr

Сн.: Pixabay

Ик Кил о-в Скелиг Майкъл 

Сн.: Flickr Сн.: Flickr
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