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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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29 юли - 4 август 2020 г., брой 30 (522), година X

Недвижимите имоти - 
инвестиция №1 според 
американците » на 19

Илинойс готви данъчна 
секира за бизнесите

» на 13

» на 9

И българите в Чикаго и  
Сан Франциско: Мафията вън!

» на 26 - 27

Българинът, 
който се готви
да стъпи на Марс » на 10

Докато ФБР издирва Ружа, 
яхтата й „блести“ край Созопол

» на 32 - 33

» на 15

С милиарди левове: 
Властта опитва да 
потуши протеста

Намаляват допълнителните 
помощи за безработица в САЩ

Ваксина 
срещу 
COVID-19: 
Кога?

» на 4

https://axz53.app.goo.gl/radio
https://axz53.app.goo.gl/RtQw


29 юли - 4 август 2020 г.2

ОТ РЕДАКТОРА

На пресконференцията си във вторник 
президентът Доналд Тръмп се зачуди защо 
главният вирусолог на САЩ д-р Антъни Фау-
чи има по-висок рейтинг от него, когато ста-
не въпрос за борбата с коронавируса.

“Любопитно е, каза Тръмп. - Човекът рабо-
ти с нас, много близко, д-р Фаучи и д-р (Де-
бора, бел. авт.) Брикс, също с много висока 
репутация, но никой не ме харесва. Вероят-
но е моята личност. Това е.”

Близо две-трети от хората в САЩ не одо-
бряват действията на президента в кризата 
с COVID-19, докато почти толкова казват, че 
вярват на д-р Фаучи.

Тръмп се  зачуди за тази разлика само ча-
сове след като беше споделил в Туитър (и 
впоследствие изтрил) поредното конспира-
тивно видео с неверни информации за но-
вия коронавирус.

Социалната мрежа спря за 12 часа и ака-
унта на сина му - Доналд Тръмп-младши, 
който също пусна видеото.

Вероятно и вие сте го видели - споделя-
ше се масово в социалните мрежи - в него се 
появяват група хора в лекарски престилки 
и правят подвеждащи и неверни изявления 
за пандемията. 

Във видеото се казва, че маските не са 
необходими, за да се спре болестта. В про-
дължение на половин час Тръмп също така 
постна и 14 туита, в които защити използ-
ването на хидроксихлорохин - лекарство 
срещу малария, което на няколко пъти той 
рекламира, но за което няколко научни из-
следвания доказаха, че е неефикасно в ле-
чението на COVID-19. Предполагаемите ле-
кари във видеото също твърдяха, че това 
лекарство се справя с болестта.

Но това съвсем не е първият случай, в 
който президентът разпространява лъжи, 
неверни или подвеждащи информации, 
препоръчва непроверени лечения и дори 
белина. Самият той рядко носи маска, и то 
отскоро. Така, че въобще да не се чуди защо 
хората не му вярват - не само за коронави-
руса, а и за каквото и да е. А жертвите на 
COVID-19 в САЩ са вече над 150 хиляди.

Американците изглежда се позабавлява-
ха достатъчно с налудничавия бизнесмен, 
риалити звезда, превърнал се в президент. 
Когато обаче ножът опря до кокала, те като 
че ли получиха прозрение - шегите и закач-
ките, глупостите в Туитър, неадекватното 
поведение са забавен експеримент, но сега 

коства животите на хиляди хора.
По-малко от 100 дни преди изборите, 

Тръмп изглежда губи, и то с много.
Той изостава във всички социологически 

проучвания и рискува унизително пораже-
ние, което би го направило първия прези-
дент с един-единствен мандат от над чет-
върт век.

Разбира се, още нищо не е свършено. 
След три години и половина на внезапни 
падения и възходи, нови поврати са въз-
можни. Монументален гаф на Джо Байдън? 
Кончина на съдия от Върховния съд? Нови-
на за ваксина? Евентуална "октомврийска 
изненада"? (Като през 2016 г., когато 11 дни 
преди изборите шефът на ФБР Джеймс Коми 
обяви в писмо до Конгреса, че отваря отно-
во разследването за изтичането на имейли-
те от сървъра на Хилари Клинтън.) Избор-
ната динамика между двамата кандидати, 
надхвърлили 70-те, с диаметрално противо-
положни кампании, може да се обърне.

Засега числата не са обнадеждаващи за 
бившия бизнесмен от Ню Йорк. Според 
средните данни от национални анкети, об-
общени от сайта RealClearPolitics, Джо Бай-
дън от над шест седмици има преднина от 
8 до 10 процентни пункта спрямо Доналд 
Тръмп.

От 1980 г. насам всички кандидати с тол-
кова голямо предимство на този етап са пе-
челили, с едно изключение - демократът 
Майкъл Дукакис, накрая победен от Джор-
дж Буш през 1988 г.

В Тексас, където никой демократ не е ус-
пявал да победи след Джими Картър през 
1976 г. и където Доналд Тръмп спечели убе-
дително през 2016 г., двамата кандидати са 
наравно, а според някои проучвания Бай-
дън има сериозна преднина.

Пандемията показа Тръмп такъв, какъвто 
в действителност е - колеблив, объркан, не-
уверен в трудна ситуация и неадекватен. За 
него COVID кризата беше пропуснат шанс - 
шансът да се представи като капитан, спосо-
бен да преведе кораба си през силни бури. 
За повечето му поддръжници това беше 
шанс да видят, че техният капитан е като 
царя от приказките - гол.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

А Тръмп се чуди, че не му 
вярват за коронавируса

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси |  
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев |  
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

https://www.facebook.com/milanabash78


29 юли - 4 август 2020 г. 3

https://www.mbglogistics.com/


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

29 юли - 4 август 2020 г.4

С милиарди левове: Властта 
опитва да потуши протеста
XПравителството обяви социални и икономически мерки в 19-ия ден на недоволството

П
равителството на Бойко Бо-
рисов обяви, че ще налее още 
2 млрд. лв. в нови мерки за 
справяне с проблемите, при-
чинени от коронавируса. Това 

стана на 19-ия ден от протестите, които 
искат оставката му. Щедрите подаръци от 
властта бяха обявени и навръх рождения 
ден на депутата от ДПС Делян Пеевски, 
който протестиращите отбелязаха с ак-
ция, наречена „Картичка за Шиши“.

На пресконференция в Министерски 
съвет Борисов обяви, че мерките ще са на 
стойност около 2 млрд. лв., от които - око-
ло 1 млрд. лв. за бизнеса. Впоследствие 
правителствената пресслужба уточни, 
че общият пакет е 1.16 млрд. лв., от кои-
то 732 млн. лв. са за социални мерки и 
431 млн. лв. - за икономически. По-късно 
от пресслужбата пак уточниха, че първи-
те мерки са за 1.162 млрд. лв. и ще бъдат 
финансирани от бюджета, а в следващите 
дни ще бъдат обявени още икономически 
мерки, чиято стойност тепърва се уточня-
ва, но те ще бъдат финансирани основно 
с пари от еврофондовете.

„Към този момент няма да ползваме 
заем, а ще ползваме мазнинките, които 
имаме във фискалния резерв. За съжале-
ние пандемията продължава да нараства 
със страшна сила. Надяваме се да наме-
рят ваксина“, поясни Борисов.

Социални мерки
В следващите три месеца всички пен-

сионери в България ще получат по 50 лв. 
на месец допълнително към сегашните си 
пенсии, което ще струва на бюджета 318 
млн. лв.

С допълнителни 122 млн. лв. по бю-
джета на социалното министерство ще се 
осигури целогодишният размер на пла-
щанията на личните асистенти на хора-
та с увреждания, за да няма съмнение, че 
мярката ще работи нормално до края на 
годината.

До края на 2020 г. ангажираните на пър-
ва линия в борбата с COVID-19 медицин-
ски специалисти ще получават нето по 
1000 лв. на месец към заплатите си. Стой-
ността на мярката е 67 млн. лв., осигурени 

чрез пренасочване на средства по евро-
пейските програми. 250 млн. лв. ще бъдат 
насочени за увеличение на заплатите на 
всички медици.

С 30% от 1 август се увеличават бю-
джетите за персонал на органите и ад-
министрациите, които са натоварени с 
дейности по овладяване на пандемията. 
За служителите на първа линия се уве-
личава ставката за положен нощен труд. 
Предвидени са допълнителни разходи за 
извънреден труд в размер 92 млн. лв. за 
структурите на Министерството на здра-
веопазването, социалното министерство, 
МВР, Здравната каса, НОИ и др.

От 1 октомври ще се вдигне от 9 на 12 
лв. минималното обезщетение за безра-
ботица. С три месеца се увеличава вре-
мето за ползване на обезщетение за без-
работица при минимално осигуряване, 
обяви Борисов.

Допълнителни средства ще бъдат от-
пуснати и по бюджета на Министерство-
то на културата в размер до 15 млн. лв. за 
творчески проекти на творци на свобод-
на практика чрез фонд „Култура“.

Икономически мерки
Над 2 млрд. лв. ще бъдат дадети и за 

икономиката и бизнеса. 431 млн. лв. ще 
бъдат налети в икономически мерки. За 
разлика от социалните, тези за бизнеса 
са доста по-хаотични. 9.5 млн. лв. са пред-
видени за насърчаване на инвестиции-
те под формата на изграждане на пътна и 
канализационна инфраструктура за про-
екти. Около 10 млн. лв. са предвидени за 
сектора на информационните техноло-
гии. 38 000 медицински лица, които са ра-

ботили пряко с пациенти с коронавирус, 
ще получат по 210 лв. за почивка в Бълга-
рия. Мярката ще струва към 8 млн. лв.

С финансов стълб от други 1,8 млрд. лв., 
обявени от новия икономически минис-
тър Лъчезар Борисов, ще се укрепва ико-
номиката и ще се възстановява бизнеса.

По 35 евро за доведен чуждестранен 
турист пък ще се дават на туроператори-
те, което ще струва на бюджета 55 млн. лв. 
Субсидията се отпуска за всяка седалка, 
заета от лице, ползващо туристическа ус-
луга в България, само за полети с капаци-
тет от не по-малко от 100 места. Мярката 
ще обхване над 400 000 туриста.

Таксиметровите шофьори ще бъдат 
освободени от плащане на такси, тъй като 
са силно потърпевши от коронакризата.

В Народното събрание ще бъде внесе-
но и предложение за намаляване на став-
ката на ДДС на 9% за туроператорите. В 
изказването си пред медиите Борисов по-
сочи, че същата мярка ще бъде взета по 
отношение на компаниите, извършващи 
случайни превози. От 20 на 9% се намаля-
ва и ставката за бирата и виното.

Междувременно, недоволните от упра-
влението продължават да искат оставката 
на Борисов и гледат на мерките като опит 
да бъде потушен протестът. В тази връзка 
премиерът коментира, че „протестът е чу-
десна форма да се види, че има демокра-
ция". „И е хубаво, като се адресират про-
блеми. Има Висш съдебен съвет и не се 
изказваме по съдебните теми“, каза Бори-
сов, акцентирайки върху искането за ос-
тавка на главния прокурор Иван Гешев и 
заобикаляйки по този начин отговора на 
въпроса за своето оттегляне.

Реакциите
Николай Василев, бивш вицепремиер 
от НДСВ:

Ако се развърже повече ке-
сията, ще спадне напреже-
нието. В политическия сми-
съл това има известен резон. 

Има позитиви и негативи. Негативът 
е, че това е гювеч от много мерки, без 
особена връзка, общият знаменател е 
раздаване на всички по нещо.

Проф. Христина Вучева, бивш вице-
премиер при Ренета Инджова:

Мерките на кабинета „Бо-
рисов“ са по-скоро за поту-
шаване на протеста, а не за 
преодоляване на кризата. С 

намаляването на ДДС никой не ре-
шава проблеми на бизнеса... Липсва 
погледът на грамотния икономист в 
мерките на правителството.

Проф. Анна Кръстева, политолог:
Да приспиш или да разгне-
виш протеста. Или как с на-
шите пари управляващите ис-
кат да превърнат овластени 

граждани в социално слаби. Проте-
стът е политически, управляващите го 
четат като социален.

Илиан Василев,  
бивш посланик в Русия:

По случай рождения ден на 
Дарителя той отпусна през 
правителството си едни 2 ми-
лиарда лева на народа. От 

Москва го поздравиха с фойерверк на 
газопровод. От своя страна Дарителя 
намали непосилното данъчно бреме 
на ДДС върху бирата и вината, за да 
може всенародните тържества да за-
почнат и да не стихват. Само не мога 
да разбера защо колкото повече пари 
отпуска Борисов, толкова по-мрачен 
става? Готвят му санкции. Там с пари 
не става.

https://cabinetleader.com/
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П
етима нови министри бяха 
избрани в правителството 
на Бойко Борисов на фона 
на неспиращите протести с 
искане за оставката на це-

лия кабинет и на главния прокурор Иван 
Гешев. Премиерът направи ремонта като 
опит да се дистанцира от ДПС, но според 
много наблюдатели промените не дават 
категоричен отговор, че това е така.

Кои са новите министри?
Христо Терзийски бе избран за нов въ-

трешен министър. Той работи от 24 го-
дини в системата на МВР. Започва рабо-
та като оперативен сътрудник в 6-то РУ 
на СДВР. През 2009 г. се издига до зам.-
директор на СДВР по време на първото 
правителство на Борисов. При втория 
кабинет оглавява „Национална полиция“, 
където остава до момента. Той ръководи 
полицията при протестите в парк „Росе-
нец“ край морския сарай на Доган, кога-
то се стигна до напрежение и сблъсъци.

Проф. Костадин Ангелов бе избран за 
нов здравен министър. Той е хирург и 
трети мандат директор на Александров-
ска болница (от 2013 г. досега). За да ста-
не министър сега, той се отказа от над-
преварата за ректор на Медицинския 
университет. Ангелов беше сред основ-
ните специалисти по темата за коро-

навируса. Преди месеци прие дарение 
от 400 000 лева от Делян Пеевски, и го 
представи като

най-големия дарител 
на болницата

Марияна Николова стана министър на 
туризма. Тя е юрист, влиза в политиката 
през 2017 г. чрез Валери Симеонов като 
началник на кабинета му. През 2018-та 
става вицепремиер именно на мястото 
на Симеонов след скандала му с майки-
те на деца с увреждания. Била е адвокат, 
юрисконсул в „Топлофикация София“. За-
емала е различни юридически постове в 
администрацията, включително в МЗХ, в 
НЕК и в Държавен фонд „Земеделие“.

Досегашният зам.-министър на ико-
номиката Лъчезар Борисов стана ми-
нистър. Той работи от над 14 г. в ико-
номическото министерство. От 2017 г. 
е зам.-министър на икономиката. Като 
председател на надзора на Българската 
банка за развитие тази година ръководи 
две спорни решения – за даване на кре-
дит от 75 млн. лв. на дружество, свърза-
но с колекторската фирма „С.Г. груп“, и за 

изкупуване на двойна цена на 70% от ак-
циите на ПИБ, с които се увеличи капита-
лът на банката, припомня „Дневник“. 

Кирил Ананиев отново се върна във 
финансовото министерство, където ра-
боти отпреди 1989 година. По мненията 
на различни експерти той е един от най-
добрите бюджетари в страната.

Много от коментарите за рокади-
те ги определиха като безсмислени и 
имитиращи реформа. „Разместване сто-
ловете на палубата на Титаник. Това е 
„дълбоката промяна“, сервирана днес“, 
обобщи бившият правосъден министър 
и съпредседател на „Демократична Бъл-
гария“ Христо Иванов.

Рокади като разместване 
на столовете на „Титаник“

XЕто кои са новите фигури в правителството, 
ремонтирано насред протестите

https://www.facebook.com/nasko17
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М
ного пари от наскоро 
приключилия съвет на ЕС 
трябва да бъдат насоче-
ни и към България – най-
бедната държава от ЕС и 

заемаща челно място по корупция. Така 
започва репортаж на германската теле-
визия ARD от 26 юли.

Репортерът разказва, че правител-
ството на Бойко Борисов е трябвало да 
се сблъска за пореден път с вот на не-
доверие. От седмици гневни българи са 
излезли по улиците на София и протес-
тират срещу правителството си. Опасе-
нията им са, че с милиардите от Брюксел 
ще бъде злоупотребено.

Коментарът е, че скоро пред Минис-
терски съвет в София няма да настъпи 
спокойствие. Напротив. Прави впечат-
ление, че много млади хора вземат учас-
тие в демонстрациите. Немалка част от 
тях са следвали в чужбина. Те обвиняват 
правителството в корупция и връзки с 
мафиотски структури.

„Резултатът от вота на недоверие беше 
ясен предварително. Ние обаче очаква-
ме все пак нещо да се случи – оставка-
та на правителството например“, споде-
ля млада участничка в протестите. „Ние 
смятаме, че цялото правителство е ко-
румпирано. Когато смениш едни корум-

пирани хора с други, които идват от съ-
щото място, резултатът е същият и нищо 
няма да се промени“.

Протестите трябва 
да продължат

докато правителството и главният про-
курор подадат оставка“, споделят пред 
репортера протестиращи.

Отявлен поддръжник на протестира-
щите е държавният глава Румен Радев, 
който е близък с опозиционните, при-
ятелски настроените към Русия социа-
листи. „Никога по-рано българите не са 
били по-силно мотивирани да си извою-
ват обратно държавата от мафията“, ци-
тира телевизията думите на президента.

Телевизията коментира, че снимки от 
спалнята на Бойко Борисов бяха раз-
пространени в публичното простран-
ство в България. Пистолет върху нощно-
то шкафче, пачки с банкноти от 500 евро 
и златни кюлчета в чекмеджето. Дали 
става въпрос за автентични или подпра-
вени снимки, все още не е изяснено.

Някои от хората са разочаровани от 
сдържаността и мълчанието на Евро-
пейския съюз във връзка със ситуация-
та в България. „През последните години 
имаше някакъв контрол, но сега вече не 
е така“, споделя млад мъж. „Ние се чувст-
ваме напълно изоставени тук срещу 
едно корумпирано правителство и пра-
восъдна система“, допълва той.

За да продължат с натиска срещу уп-
равляващите, организаторите на проте-
стите планират за сряда акции в цялата 
страна.

Един от инициаторите на уличните 
протести е адвокатът Николай Хаджиге-
нов. Той се бори за отстраняването на 
главния прокурор Иван Гешев. Хаджиге-
нов смята, че Гешев е ключова фигура на 
корумпираното и

мафиотско управление 
на страната

„Това е сериозен проблем, защото 
главният прокурор е абсолютно недо-
сегаем. Единственото, което прави, е да 
защитава корупцията и правителството, 
което е на власт. Той преследва един-
ствено противниците на правителство-

то, обикновени хора, бизнесмени, поли-
тически опоненти.

В репортажа показват сцени от извър-
шения преди две години арест на бив-
шия кмет на район „Младост“ Десислава 
Иванчева, като се подчертава, че акция-
та е излъчвана на живо по телевизията.

Безпартийната Иванчева се беше обя-
вила срещу незаконното строителство 
в ръководената от нея община, изтък-
ва АРД. След като при проверка бяха от-
крити 56 000 евро в кутия за обувки в ко-
лата й, тя получи обвинения в корупция 
и в оказване на натиск върху строителен 
предприемач.

Иванчева твърди, че парите са й били 
подхвърлени. На първа инстанция тя 
е осъдена на 20 години затвор, по-къс-
но наказанието е намалено на 8 години. 
Междувременно, Иванчева остана под 
домашен арест. Тя се съветва редовно 
с адвокат Хаджигенов, който я защита-
ва pro bono. Иванчева е убедена, че де-
лото срещу нея цели да сплаши всички, 
които са си позволили да се опълчат на 
управляващите. „Арестът ми целеше да 
сплаши обществеността. Хората бяха 
уплашени, защото си мислеха, че щом 
това може да се случи на Иванчева, зна-
чи може да се случи и с мен. Целта ни не 
е само да победим в съда и да изчистим 
имената си, но и да покажем на хората, 
че

не бива да се страхуваме
заявява Иванчева.

Правителството на Бойко Борисов 
разчита, че със смяната на петима ми-
нистри ще успокои обстановката в Бъл-
гария. Протестиращите обаче са кате-
горични, че ще останат, докато цялото 
правителство не подаде оставка.

Съратниците на адвокат Хаджигенов 
планират да разширят протестните ак-
ции. „Борисов пробва всичко, за да оце-
лее политически. Ние очакваме дори, 
че ако отстъпи от премиерския пост, ще 
продължи да управлява от задкулисие-
то. На нас ни остава да разширим проте-
стите подобаващо“, заканва се той.

XПротестите ще продължат до оставката на кабинета, 
се казва в репортаж от София на телевизията

ARD: Българите са изоставени от ЕС 
срещу едно корумпирано правителство

https://www.paintersusainc.com/
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М
ВР приключи проверка-
та на полицейското на-
силие в първите дни на 
протеста срещу прави-
телството. От полици-

ята признават, че има превишение на 
полицейски правомощия, за което ще 
последват наказания. Уволнения обаче 
няма да има.

Това стана ясно от думите на новия 
вътрешен министър Христо Терзийски, 
който преди да застане начело на пос-
та, бе шеф на Националната полиция. 
Заради това много хора видяха в на-
значението му неприемлива фигура на 
фона на полицейското насилие.

След протеста на 10 юли пред сгра-
дата на Министерски съвет студентът в 
Хага Евгени Марчев се оплака от поли-
цейски побой и разказа потресаващи 
неща за тормоза над други участници в 
протеста. Министърът пък го разкрити-
кува, че не се е явил в СДВР, за да даде 
показания, а полицията се е самосези-
рала от сигнали в медиите.

„Проверката е установила, че по това 
време и на това място наистина има 
превишения на полицейски правомо-

щия. В хода на проверката са направе-
ни няколко опита да бъдат призовани 
лицата. Имаме извършени

дисциплинарни нарушения 
на служителите

на СДВР“, каза министърът. Той съоб-
щи, че на полицаите ще бъдат наложе-
ни дисциплинарни наказания. Един от 
тях щял да бъде наказан по-тежко, тъй 

като е на висока длъжност в столична-
та полиция. Така от думите му излиза, 
че няма да има уволнени заради бру-
талното насилие.

Николай Хаджигенов, който предста-
влява Марчев и още трима младежи, 
пострадали по време на протеста, по-
твърди пред „Сега“, че нито един от тях 
не се е явил в СДВР, макар и да са били 
търсени много пъти. „Казах на всички, 

че няма смисъл да ходят, защото вмес-
то разследване има дисциплинарна 
проверка“, обясни Хаджигенов. Той до-
пълни, че МВР имат и записи, и свиде-
телски показания и това им е достатъч-
но.

Той е обжалвал полицейското задър-
жане на четиримата младежи пред Со-
фийския районен съд. Не е подал жал-
ба нито в МВР, нито в прокуратурата, 
защото не вижда смисъл.

След министъра и МВР обяви офи-
циално, че случаят с насилието по вре-
ме на протестите на 10 юли е проверен 
максимално бързо. „В хода на своята 
работа комисията е установила преви-
шаване на служебни правомощия от 
страна на четирима полицейски слу-
жители на отдел „Специализирани по-
лицейски сили“ (ОСПС) и нарушаване 
на основни права на граждани при из-
ползване на физическа сила, превиша-
ваща необходимите предели“.

Съобщението също мълчи за това 
какви ще са наказанията на служители-
те, но става ясно, че уволнени няма да 
има. Нарушителите освен това остават 
анонимни.

След полицейското насилие над 
протеста: Нито един уволнен
XОт МВР признаха, че е имало превишени правомощия, но за тях ще има само наказания

ARD: Българите са изоставени от ЕС 
срещу едно корумпирано правителство

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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BG ТЕЛЕГРАФ
US анализ: Гласът от един  
от записите е на Борисов

Записът, разпространен на 12 юни, 
с глас, приличащ на този на преми-
ера Бойко Борисов, е автентичен. 

Това обяви евродепутатът Елена Йон-
чева, като се позова на анализ на аме-
риканска лаборатория. Йончева уточни, 
че ще подаде сигнал в белгийската по-
лиция, като им даде изготвения анализ. 
Тя даде записа за анализ, тъй като в него 
беше намесено и нейното име. От казаното в него се разбира, че целта е да тя да 
се удари в момент, в който атакува Борисов с разпространението на твърдение-
то, че е купил къща в Барселона за млада жена.

Пътят към морския сарай  
на Доган остава общински

Общинският съвет в Бургас отте-
гли решението си от 28 април 
т.г., с което бе одобрена промя-

на на подробния устройствен план на 
парк „Росенец“ и път, публична общин-
ска собственост, стана частен. Така той 
можеше да обслужва единствено т.нар. 
сараи на почетния лидер на ДПС Ахмед 
Доган. Докладна записка за отмяна бе 

внесена миналата седмица от „Демократична България“ и „Средна европейска 
класа“, но не бе разгледана. В понеделник свой проект за това внесоха и ГЕРБ. 
Тя бе включена в дневния ред и гласувана веднага, а тази на колегите им е на 33 
място в графика.

Мъж преби до смърт 
приятелката си след скандал
Жестоко убийство бе извърше-

но в Шумен. 31-годишен мъж 
преби до смърт жената, с която 

съжителства. Жената е загубила живо-
та си след жесток побой в близка гора, 
а сигнал за престъплението е подал из-
вършителят. Първоначално той е зая-
вил пред полицията, че тя е пострадала, 
след като паднала по време на разходка. Жертвата е на 45 г., съседи споделят, че 
двамата са имали и предишни скандали. При извършения оглед е установено, че 
жената е със счупени ребра, охлузвания по крайниците, тялото и главата.

Българка стана прокурор 
в Европрокуратурата

Аминиcтpaтивният cъдия Teoдopa Гeop-
гиeвa e oдoбpeнa oт Cъвeтa нa Eвропей-
ския съюз зa пpoкypop в Eвpoпeйcкaтa 

пpoкypaтypa, pъкoвoдeнa oт Лaypa Kьoвeши. 
Зaeднo c Гeopгиeвa ca избрани и пpeдcтa-
витeлитe нa ocтaнaлитe 21 дъpжaви, кoитo 
yчacтвaт в инcтитyциятa и oбpaзyвaт кoлeги-
ятa нa Eвpoпeйcкaтa пpoкypaтypa. Зaeднo c 
eвpoпeйcкия глaвeн пpoкypop Лaypa Kьoвe-

ши европейските прокурори щe ocъщecтвявaт нaдзop нa paзcлeдвaниятa и 
дeйcтвиятa пo пoвдигaнe и пoддъpжaнe нa oбвинeниe и щe yпpaжнявaт пpaвaтa 
cи в cъдилищaтa нa дъpжaвитe oт EC.

КАТ с нова акция заради 
зачестили катастрофи
Катастрофите с тежък и фатален край 

зачестяват. Само за три дни в Бълга-
рия има седем катастрофи с 10 заги-

нали и един тежко пострадал. Това е при-
чина КАТ да започнат нова акция на пътя 
в опит да ограничат пътните инциденти. 
Анализ е показал, че катастрофите се дъл-
жат на неправилни маневри, навлизане в 
насрещното платно и недостатъчен контрол над автомобила.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
ротестите на българите в 
САЩ срещу правителството 
на Бойко Борисов и срещу 
главния прокурор Иван Ге-
шев продължават.

Десетки българи в Чикаго излязоха с 
искане за промяна в България и оставка 
на правителството. Около 50-тина души 
се събраха на Дейли плаза в центъра на 
града, където обикновено се провеж-
да церемонията по вдигането на бъл-
гарския флаг. Исканията им: Оставка на 
правителството и край на корупцията в 
Родината.

На някои от плакатите пишеше „Иска-
ме американците да емигрират в Бълга-
рия, а не българите в Америка“, „Остав-

ка“ и „За чиста и свята република“.
Георги, който живее в Уисконсин, дой-

де на протеста с надеждата нещо да се 
промени. „От много години чакам по-
добна проява на ентусиазъм от българ-
ските граждани“, добави той.

Посланието на един от плакатите на 
протестиращите показваше недовол-
ството от липсата на масов протест на 
недоволство. „Най-голямата българска 
общност – Чикаго, с най-малко предста-

вители. Къде сте?“, пишеше на него.
Организаторът на протеста Даниел 

Дженев разказа преди дни, че свиква 
българите на площада в Чикаго в знак на

солидарност със 
сънародниците в България

„Усещам, че трябва да се вдъхне кураж 
на хората за промяна“, добави той.

Тогава Дженев обяви, че протестът на-
стоява „за по-добро управление, което 
да се грижи за Българите на първо мяс-
то, а не за лично забогатяване, както и 
срещу „корупцията и съответно за про-
мените, които трябва да се представят и 
изпълнят в съдебната власт, за да може 
да не се използва от управляващите, а за 
да може да се даде началото на истин-
ско демократично управление в страна-
та“.

Българите в Ню Йорк удържаха на 
думата си за втори протест, ако прави-
телството на Бойко Борисов не пода-
де оставка до петък. „Изненадан съм, че 
нямаше оставка“, каза Румен Чолаков от 
„Път на младите“, организатор на про-
теста. „Не си представях,че въпреки го-
лемите протести това правителство ще 
продължава да се вкопава във властта, 
без значение от последствията. А по-

следствията ще бъдат по-лоши с всеки 
изминал ден, след който

правителството 
продължава да се крие

добави той.
Пред консулството ни в Голямата 

Ябълка се събра сравнително същата по 
брой група, но много по-разнородна от 
първия път. Имаше хора с различни про-
фесии и от различни поколения, както и 
деца. Това според Чолаков е знак за обе-
динение и че всички искат едно и също.

Според Чолаков протестите няма да 
спрат. Може да не са толкова интензив-
ни в дадени дни, но няма да спрат и към 
тях ще се присъединяват все повече 
българи от чужбина. Възможно е съна-
родниците ни в Ню Йорк да се съберат 
да изразят недоволството си и през ид-
ната седмица, в работните дни, а също и 
да организират протест пред сградата 
на Обединените Нации.

Българите в Сан Франциско също се 
присъединиха към протестите и опъ-
наха голям плакат с надпис „Оставка“ 
на един от мостовете в града. Транспар-
тантът е закачен на моста на изхода за 
ул.“Върмонт“. Засега там не е имало про-
тест със събиране на българи.

Българи на протест и в Чикаго  
и Сан Франциско: Мафията вън!
XСънародниците ни в Ню Йорк се събраха за втори път да протестират

СИБИЛА  
ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

https://taniasells.com/
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Докато ФБР продължава да 
издирва криптокралицата 
Ружа Игнатова за измами с 
милиарди долари, яхтата й – 
бляскава и все така поддър-

жана - не спира да привлича погледите 
край Созопол. 40-метровият плавате-
лен съд все още „огрява“ пристанище-
то в Созопол, пише Lupa.bg.

Огромният плавателен съд се забе-
лязва от километри и е перлата на „Ма-
рина Порт Созопол". Яхтата „Давина“ 
е зорко охранявана от няколко души, 
както и много камери, които са из це-
лия плавателен съд. Щорите на „Дави-
на“ са решени в тъмната гама и плътно 
спуснати.

„Частна ли е яхтата“, обръща се млад 
мъж към единия от охранителите.

„Да“ - е краткият отговор на мъжа, на-
товарен да бди за сигурността на яхта-
та. Снимките с нея не са позволени. Тя 
плава под знамето на Великобритания, 
което е предвидливо навито, за да не 
се вижда, разказва изданието. Яхтата 
видимо не е плавала от доста време, но 
въпреки това свети от чистота.

Плавателният съд е оценяван на 15 
милиона евро и разполага с няколко 
разкошни спални, джакузита, дневна,

ресторант, бар и 
още куп екстри

Яхтата на Ружа Игнатова е и по-голя-
ма, и по-скъпа от тези на Христо Стои-
чков и на строителните предприемачи 
Динко и Йордан Диневи. В сравнение с 
„Девина“, тяхната 25-метрова „Ferretti“ 
струва едва 4.5 млн. евро.

Името на българката Ружа Игнатова 
нашумя, след като през 2014 г. тя съз-
даде криптовалутата OneCoin и при-
влече инвеститори от 175 страни, кои-
то вложиха в предприятието й близо 4 
милиарда долара. Впоследствие обаче 
се оказа, че начинанието на Игнатова 
е класическата измамна схема на фи-
нансова пирамида. Основателката на 
OneCoin изчезна през 2017 г., след като 
стана ясно, че валутата е фалшива.

Брат й, Константин Игнатов, кой-
то стана неин наследник на върха на 

OneCoin, бе арестуван в началото на 
2019 година в Лос Анджелис. В края на 
миналата година той сключи сделка с 
обвинителите и се призна за виновен, 
като предостави информация за сестра 
си срещу това той да не получи нови 
обвинения.

Според огласените от него данни 
Ружа Игнатова е изчезнала много пре-
ди липсата й да стане обществено дос-
тояние, а той прикривал това, като 
имитирал контакти с нея. 

Константин разказал, че едно от най-
големите притеснения на криптокра-
лицата било някой да не навреди на 
дъщеря й, заради което тя живеела в 
постоянен ужас.

Самият Игнатов получавал много за-
плашителни предупреждения след из-
чезването на сестра му, включително и 
такива със смъртни заплахи и заплахи 
за рязане на пръсти.

Заради обвиненията към него братът 
на криптокралицата е заплашен с 90 
години затвор.

ФБР издирва Ружа, а яхтата 
й още „блести“ край Созопол

X„Давина“ е зорко охранявана от няколко души и много камери

Ружа и брат й Константин 
Сн.: Архив

Сн.: Lupa.bg

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Пандемията затвори едно семейство 
месеци наред на остров Кипър без до-
ходи и без възможност да се върне в 
България. Близо половин година Вио-
лета и Клиф не могат да се приберат и 
нито гръцката, нито турската страна им 
позволява да полетят за страната ни.

На първо четене някой може да им 
завиди, защото са заклещени в мяс-
то като рай – отвсякъде ги заобикалят 
приказни гледки с море. Но това не е 
така, разказва БНТ.

Добре планираната им почивка до 
Кипър се превръща в трудно за пла-

ниране прибиране. Заради пандемия-
та. Тя ги заварила в турската част на ос-
трова и месеци наред чакат границата с 
гръцката част да се отвори. Когато това 
става им казват, че тази граница рабо-
ти само за местните, а не за чужденци.

Правят опит да стигнат до България и 
през летището в Истанбул. Но там поз-
воляват само на нея. Защото съпругът й 
е английски гражданин със скоро изти-
чащ паспорт. Виолета обаче не иска да 
остави Клиф, защото той е с много за-
болявания.

Връщат ги обратно в Кипър. „Не зна-

ем какво да направим, нямаме и пари“, 
допълват те.

Близо половин година не могат да 
работят, а всеки опит да се приберат им 
струва нови билети и нови тестове за 
коронавирус. „Сигурно 2000 лева сме 
похарчили само за отиване и връщане 
до тук - с всичките си таксита, с всич-
ките си тестове и с всички билети, про-
паднали досега. Просто сме в една без-
изходица. Много лошо се чувстваме, 
отчаяни сме“, казва още Виолета.

Случаят им стигна до Външно минис-
терство, откъдето обещаха реакция.

Българка и съпругът й в капан на остров Кипър

63-годишен мъж е бил задър-
жан в Солун заради пред-
полагаем опит да отвлече 

10-годишно българско момиче. Това 
информиря местният вестник „Катиме-
рини". Заподозреният се е явил пред 
прокурор преди дни, но отрекъл обви-

ненията. Обвинителите са му дали ня-
колко дни, за да подготви защитата си.

Според полицията в северния гръцки 
град мъжът се приближил към българ-
ското момиче, което продавало носни 
кърпички на улицата, представяйки се 
за клиент.

След това се опитал да я принуди да 
се качи в преминаващо такси. Един ми-
нувач обаче забелязал инцидента и вед-
нага уведомил полицията. Органите на 
реда установили, че мъжът се е опитвал 
да установи контакт с момичето и пре-
ди, като й предлагал подаръци.

Мъж опита да отвлече 
българско дете в Солун
X63-годишният похитител е бил задържан от полицията

Сн.: БНТ

Сн.: Flickr

http://www.silvicominc.com
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Докато щатите в т.нар Midwest 
се опитват да бъдат business 
friendly, като намаляват кор-
поративния данък, Илинойс е 
на път да се превърне в щата с 

най-високите бизнес данъци в страната.
На 1 юли Индиана намали корпоратив-

ния данък за компании от 5.5% на 5.2% - 
ход, който щатът предприема всеки ме-
сец юли от 2012 година насам, когато 
данъкът за бизнеси там беше 8.5%. Ако 
тази политика се запази, следващата го-
дина данъкът за бизнеси в Индиана ще 
бъде 4.9%.

Дотогава Илинойс може да има

двойно по-висок 
корпоративен данък

за бизнеси от 10,49%.

В момента компаниите в Илинойс са 
облагани с 9.5% данък (това включва 
т.нар. Personal Property Replacement Tax), 

но това е на път да се промени, ако гласо-
подавателите в щата приемат предложе-
нието на губернатора Джей Би Притцкер 
за увеличение до 10%.

Предложението за поправка в щат-
ската конституция, или т.нар. Fair Tax 
Amendment бъде включено в бюлети-
ната на изборите през ноември, а за да 
постигне целта си, Притцкер инвестира 
56.5 милиона долара в реклами. Според 

губернатора премахването на т.нар. �at 
tax rate и преминаването към прогреси-
вен данък върху доходите на фирмите е 
по-справедлив начин на облагане.

Ново проучване обаче показва, че по-
малко от половината малки бизнеси в 
страната ще могат да останат отворени, 
ако кризата с COVID-19 продължи повече 
от 4 месеца. За онези малки и средни биз-
неси, които оцелеят, подобно увеличе-

ние на щатския данък може да е пагубно.
„Вярвам, че ако прогресивният данък 

бъде приет, още повече бизнеси ще на-
пуснат щата“, казва Майкъл Патриколски, 
зъболекар от предградието Палос Хайтс, 
„Не можеш да управляваш бизнес в щат, 
който се издържа от твоята печалба“, до-
пълва той.

Малките бизнеси ще 
пострадат най-много

Данъците на повече от 100 000 мал-
ки бизнеси в Илинойс могат да се пови-
шат с около 47% - от 6.7% на 9.49% спо-
ред предложението на Притцкер. Това 
също е почти двойно облагане в сравне-
ние със съседна Индиана. Това ще е па-
губно за още по-голяма част от жителите 
на Илинойс, защото малките бизнеси аг-
регират близо 60% от откритите нови ра-
ботни места.

„Обмисляме да преместим бизнеса си“, 
казва Антонио Кавазос, който притежава 
малка спиртна фабрика в предградието 
Оук Лоун. „Индиана и Уисконсин са много 
по-достъпни за нас“.

Според изследвания повишаването на 
пределната данъчна ставка или т.нар. top 
marginal tax rate, води до спад в наемане-
то на работници и понижаване на работ-
ната ставка.

И имотните данъци в Чикаго могат 
да скочат, обяви преди време кметът 
на града Лори Лайтфут. Преди седми-
ци тя обясни, че това може да се нало-
жи заради недостига в бюджета поради 
икономическата криза заради корона-
вируса. Чикаго е един от градовете с 
най-висок данък сгради в САЩ.

Лайтфут каза още, че прогнозите от 
април са, че в бюджета ще има 700 ми-
лиона долара по-малко от планирано-
то.

Градът отмени плановете си да 
бъде домакин на фестивалите Taste 
of Chicago, Lollapalooza, Air and Water 
Show и други големи летни събития, 

които носят големи приходи.
„Всички индустрии, които са източ-

ници на приходи, са засегнати“, каза 
кметът. 

Сред най-силно засегнатите отрасли 
бяха индустрията и ресторантьорство-
то. „Хората не шофират, не консуми-
рат стоки и услуги по начина, по който 
беше преди“, добави тя.

Сред плановете за справяне с недос-
тига са използването на 100 милиона 
долара за рефинансиране на запасите 
от началото на годината и търсене на 
начини за допълнителни спестявания 
в различните отдели, включително за 
промяна в наемането на хора за 2020 г.

И данък сгради в Чикаго може да скочи

XПритцкер иска прогресивно облагане, но това може 
да коства увеличение от 47% за малките бизнеси

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Илинойс планира  
най-високите бизнес 
данъци в САЩ 

Лори Лайтфут

Джей Би Притцкер

Сн.: Flickr

Предложението на Притцкер за прогресивно данъчно облагане може да 
направи данъците за бизнеси в Илинойс най-високите в страната

Източник: Tax Foundation, Senate Bill 687, Illinois Constitution (@illinoispolicy)
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Вашингтон слага карантина 
на половин Америка

Властите на град Вашингтон налагат 
14-дневна карантина на пътници от 
27 американски щата заради корона-

вирусната епидемия. Става дума за щати, в 
които средно за седем дни има дневно по 
най-малко 10 нови случая на зараза на 100 
000 жители. От мярката са засегнати щати 
като Флорида, Калифорния, Тексас и Делауеър. Разпореждането на кметицата на 
града Мюриъл Баузър се прилага за всички, които пътуват по несъществени при-
чини. Карантината те трябва да изкарат в хотел или в домовете си.

Бурята „Хана“ пропука 
стената на Тръмп с Мексико

Ураганът „Хана“ удари сушата по край-
брежието на Южен Тексас в събота. 
Малко след това в социалните ме-

дии се появиха видеа, които показват как 
части от стената на Тръмп по границата с 
Мексико се срутват под ударите на сил-
ните ветрове, които „Хана“ донесе. На ви-
деото се виждат работници с оранжеви 

каски,които изглежда инспектират стената и тя се срутва, чува се и шум от си-
лен вятър. Крайбрежието на Южен Тексас е район, който бе силно засегнат и от 
COVID-19. В резултат агенцията за спешни ситуации FEMA одобри федералната 
декларация за извънредни бедствия, поискана от губернатора Грег Абът.

Намаляват цените на 
лекарствата с рецепти
Президентът Доналд Тръмп подпи-

са четири изпълнителни заповеди, 
целящи да намалят цените, които 

американците плащат за лекарства, пред-
писвани с рецепти. Една от заповедите ще 
позволи законния внос на по-евтини таки-
ва лекарства от страни като Канада, друга 
ще изисква търговските отстъпки от фар-
мацевтични компании, които сега попадат в посредници, да се прехвърлят към 
пациентите, третата цели да се намали цената на инсулина, а четвъртата, която 
може да не се наложи да бъде приложена, ще изисква от Медикеър да купува ле-
карства на цени като в другите страни.

Жена атакува със спрей  
хора без маски

В Сан Диего жена нападна семейна двой-
ка в един от парковете в града с лютив 
спрей, защото били без маски. Съпру-

гата на пострадалия Аш О’Брайън каза това 
в интервю за ABC News. Тя и мъжът й раз-
хождали тримесечното си кученце в един от 
градските паркове, разказа жената. Двойка-
та седнала на дървена пейка с маса, за да за-

куси. Внезапно непозната жена започнала да им крещи защо не носят предпазни 
маски и ядат на място, където това е забранено. Жената най-неочаквано се при-
ближила до тях и напръскала с лютив спрей Аш О’Брайън.

Хаваите избегнаха сблъсък  
с урагана „Дъглас“
Хаваите днес избегнаха пряк удар от 

урагана „Дъглас“, който през измина-
лата нощ премина покрай северните 

граници на архипелага. Ураганът от първа 
категория и ветровете му, достигащи 150 
км/час, се отдалечават от Кауаи в североза-
падния край на архипелага, където трево-
гата за ураган е отменена, съобщи Националният център за ураганите. „Предвиж-
да се отслабване през следващите 48 часа, но „Дъглас“ ще остане ураган, докато 
не премине западно от Кауаи“, уточни центърът. Въпреки че „Дъглас“ няма да уда-
ри пряко архипелага, синоптиците предупредиха за потенциално опасни вълни 
и дъждове с потенциал за предизвикване на наводнения.

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


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

29 юли - 4 август 2020 г. 15

Р
епубликанците внасят нов па-
кет от антикризисни мерки в 
Конгреса. Част от мерките в 
него предвиждат намаляване 
на допълнителната помощ за 

безработица от 600 на 200 долара на сед-
мица.

Предложението е част от по-широк па-
кет от стимули в размер на 1 трилион до-
лара, който има за цел подпомагане на 
икономиката на САЩ, засегната от пан-
демията от коронавирус. По-рано планът 
беше договорен с администрацията на 
американския президент Доналд Тръмп.

Изплащаната допълнителна помощ за 
безработица от 600 долара на седмица 
изтече преди няколко дни и демократи-
те в Камарата на представителите пред-
ложиха да бъде удължена до януари, за-
щото

процентът на безработните 
остава много висок

Републиканците в горната камара на 
Конгреса обаче искат да намалят плаща-
нията от 600 на 200 долара, докато ща-
тите приемат нов подход, при който ще 
плащат на работниците 70% от заплати-
те, които са вземали, преди да изгубят 
работата си. Предполага се, че щатите 
ще излязат с новата формула до два ме-
сеца.

Законодателството се очаква да 
включва нов чек от 1200 долара за аме-
риканците, удължаване на помощите за 

безработица, милиарди долари за учи-
лищата, като част от парите са с цел от-
варяне на училищата, подпомагане на 
здравеопазването и защита на бизне-
са. Освен всичко друго, законопроектът 
предлага допълнителни 16 милиарда до-

лара за тестване на коронавирус.
Предвиждат се и 100 милиарда долара 

за подпомагане на малкия бизнес. Паке-
тът обаче не включва свежи средства за 
щатите или местните власти.

Както демократите, така и републи-
канците вече изразиха несъгласие с ня-
кои точки от плана, във връзка с които се 
очаква законопроектът

да претърпи 
значителни промени

в следващите дни.
Демократката и председател на Кама-

рата на представителите Нанси Пелоси 
даде да се разбере, че предстоят сери-
озни спорове около допълнителните по-
мощи за безработица.

„Нека само да кажа: причината да има-
ме 600 долара е, че се плащат лесно“, 
каза тя, като отбеляза, че изчисляване-
то на 70% от нечия загубена заплата би 
било трудно за администраторите. Пело-
си отказа да каже дали демократите биха 

желали да приемат промяна на парите за 
безработица, която е по-ниска от 600 до-
лара. „Ние сме нетърпеливи да прегова-
ряме в продължение на два месеца и 10 
дни“, каза Пелоси, като разкритикува ре-
публиканците, че им отне толкова много 
време да предложат друг пакет стимули.

На 16 май Камарата на представите-
лите на Конгреса на САЩ одобри с мно-
зинство пакет от 3 трилиона долара 
стимулиращи мерки, предложени от де-
мократите. Републиканците в горната ка-
мара заявиха, че няма да подкрепят но-
вия пакет от мерки.

Тръмп също даде да се разбере, че 
тази инициатива няма шанс, но по-къс-
но каза, че може да подкрепи друг зако-
нопроект, насочен към стимулиране на 
американската икономика.

От март федералните власти на САЩ 
вляха около 3 трилиона долара в аме-
риканската икономика като част от ня-
колко спешни пакета за стимулиране на 
икономическия растеж.

XРепубликанците представиха нов пакет с антикризисни мерки

Намаляват допълнителните 
помощи за безработица

Министърът на финансите Стивън Мну-
чин обяви в четвъртък, че предстои вто-
ри кръг парични плащания за хората в 
Америка. Той каза обаче, че вероятно те 
ще отидат при същите хора като преди и 
вероятно ще става дума за същата сума.

Демократите настояват да се включат 
хора, които са били изключени от първия 
рунд икономически стимули, като студен-

тите и възрастните, които не могат да взе-
мат решения за себе си и имат попечител.

На фона на промените при допълнител-
ните обезщетения за безработица и ново-
то увеличение на молбите за безработ-
ни, законодателите ще търсят консенсус 
с Белия дом за това как да подпомогнат 
допълнително икономиката на Съедине-
ните щати, която преживява спад.

Ако сте получили чек от $1200: 
Чакайте нов кръг плащане

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ИНЕС ПОЛ
„Дойче веле“

П
рез последните месеци неща-
та изобщо не вървят добре 
за Доналд Тръмп. COVID-19 
все още държи САЩ в здра-
ва хватка. Броят на заразени-

те непрекъснато нараства, моргите в ре-
дица градове вече са препълнени. Пред 
болниците паркират хладилни камиони 
с трупове. Президентът прилича на сом-
намбул, който не може да поеме отговор-
ност за някакъв национален спасителен 
план, вместо това препоръчва разни съм-
нителни инжекции, месеци наред се по-
диграва на носещите маски и постепен-
но се превръща в трън в очите не само за 
своите политически противници. Подкре-
пата за него дори вътре в собствената му 
партия започва да се пропуква. И всяка 
нова шокираща новина, свързана с пан-
демията, увеличава преднината на него-
вия противник Джо Байдън. Според ня-
колко допитвания

тази преднина 
вече е двуцифрена

Дори Доналд Тръмп, който си наглася 
действителността така, както му е удоб-

но, сигурно вече е разбрал, че до ноем-
ври икономиката няма да се съвземе. 
Напротив: ужасяващите икономически 
последици с всяка изминала седмица 
ще стават все по-видими. Дори негово-
то правителство не е в състояние да на-
помпа в системата толкова пари, че да 
отложи отрицателните стопански по-
следствия за след изборите. А и лозун-
гът „Китай е виновен за всичко!“ едва ли 
ще събере под знамената на Тръмп дос-
татъчно избиратели, които да гаранти-
рат победата.

В подобна ситуация други президен-
ти са започвали войни - външният враг 
винаги сплотява нацията. А воюващите 
президенти обикновено печелят вто-
ри мандат. Доналд Тръмп обаче пое по 
друг път. Той съвсем целенасочено пре-
връща несигурността на много амери-
канци в чиста проба страх. Коварно из-
ползва разломите, които съществуват 
открай време в американското обще-
ство, за да разединява още повече съ-
народниците си. Без да се интересува 
от пораженията, той подбужда към на-
силие, за да може после да се яви като 
спасител на бял кон.

Върши всичко това със същата поли-
тическа тактика, която през 2016 година 
му отвори вратите на Белия дом: „други-
те“ са опасни, те са заплаха за нас. А той 
самият, силният мъж в Овалния кабинет, 
ще закриля своите сънародници срещу 
тези „други“.

Тази концепция не е връх на полити-
ческата мисъл, но работи в страна,

изгубила 
вътрешния си компас

Тя работи при онези хора, у които гне-
вът е изместил надеждата, че ще осъ-
ществят собствената си американска 
мечта в свят, в който доминацията на 
Съединените щати постепенно се топи. 
Тя работи и благодарение на кадрите, с 
чиято помощ Доналд Тръмп в момента 

владее телевизионните екрани, нана-
сяйки последния си политически удар.

Анонимните спецчасти на Доналд 
Тръмп първоначално трябваше да па-
зят исторически паметници. С тази цел 
през юни президентът подписа декрет, 
който му позволява да изпраща феде-
рални полицейски части в онези градо-
ве, в които протестите срещу полицей-
ското насилие и дискриминацията на 
чернокожите не стихваха. На национал-
ния празник на страната 4-и юли прези-
дентът за пръв път обяви война на „ле-
вичарските тълпи“, които опетнявали 
победоносната история на страната. Ка-
дрите от Портланд действително оправ-
дават внушението за „война". Това, което 
преживяваме в момента, е по-страшно 
от Афганистан, заяви наскоро Тръмп. 
Тази негова тактика сякаш носи успех 
поне сред твърдите му привърженици.

Всъщност нито кметовете, нито гу-
бернаторите желаят тази „помощ“ от Ва-
шингтон. Те добре знаят, че федерална-
та полиция, появила се в маскировъчни 
униформи, не само няма да успокои об-
становката, а дори може

да провокира 
нови насилия

със своето агресивно поведение. Мест-
ните политици не желаят в техните гра-
дове да действат някакви анонимни сили, 
които пребиват демонстранти и ги тъпчат 
във ванове.

Но Тръмп държи тъкмо на тези кадри. 
И дори иска още повече, защото смята, 
че това е единственият му шанс да запа-
зи креслото си в Белия дом. Той иска и 
занапред насилието по американските 
улици да предизвиква контранасилие, 
а съответните кадри от телевизионния 
екран автоматично да го поставят в ро-
лята на спасител на нацията. И с тази 
цел ще изпраща още тежко въоръже-
на федерална полицията срещу демон-
странтите в горещите градове.

Тръмп е готов на всичко
XЗа да спаси популярността си, той обяви война, но на собствената си страна

http://restaurantmehanata.com/
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З
дравейте, Ангел! В Америка съм 
със семейството си от 10 годи-
ни и имам две деца, които са на 
13 и на 16-годишна възраст. Как-
то се подразбира, подготвяме се 

за колежи и университети в идните го-
дини, но не сме запознати с начините на 
финансиране и финансовата помощ, коя-
то можем евентуално да използваме от 
различни програми. Би ли ни обяснил ня-
кои основни компоненти, по които да се 
ориентираме?

Здравейте и от мен! Благодаря ви за 
доверието и за хубавия въпрос на тема, 
по която не сме говорили скоро в мои-
те статии. За радост на много от родите-
лите, които се намират във вашата ситуа-
ция, днес ще засегнем тази тематика и ще 
можем да поговорим по нея малко по-на-
дълбоко.

Надявам се, че следващите редове ще 
помогнат на много родители в нашето об-
щество да намерят отговори на въпроси, 
които и те самите често си задават, но ня-
мат пълната информация, за да могат да 
са напълно сигурни, че са напълно компе-
тентни и уверени да работят сами по този 
важен процес.

Първото нещо, което трябва да се знае, 
е формулата, по която се изчислява дали 
определен студент би се класирал за фе-
дерална финансова помощ за образо-
вание. Тази финансова помощ се базира 
стриктно на нуждите на студентите и на 
финансовите възможности на техните ро-
дители. Ето я формулата, по която се из-
числяват нуждите и възможностите на 
студентите:

Разходи по образованието – очакван 
семеен финансов принос = финансо-
ва нужда (Cost of Attendance - Expected 
Family Contribution = Financial Need)

Нека да внесем малко яснота по опре-
деленията на терминологията в тази спе-
цифична формула. Под графата „Разхо-
ди за образованието“ се разбира всичко, 
включващо нужди за покриване на учеб-
ници; такси за обучението от учебното за-
ведение; разходи по наемане на квартири 
или общежития; учебни принадлежнос-
ти; транспортни разходи; разходи по об-
служване на заеми за образование; лични 
разходи, свързани с процеса на образо-

вание в период за дадена учебна година.
Под графата „Очакван семеен финансов 

принос“ се разбират всички активи и до-
ходи на студента и неговите родители в 
следните съотношения:

Доходи
l студенти - 50% от налични доходи над 

$3000 за годината
l родители - 22-47% от наличните дохо-

дите на родителите
l други роднини (баби и дядовци) - Ако 

някой от бабите и дядовците помагат фи-
нансово по някакъв начин на своите вну-
ци в първите две години (ако предполо-
жим, че студентът ще следва поне четири 
годишна програма), тази помощ в своето 
цялостно състояние се репортва на FAFSA 
апликацията като доходи на студента, по-
падайки автоматично под първата графа.

Финансови активи
l студенти - 20% от финансовите акти-

ви на студентите, включващи всички ви-
дове спестовни сметки за образование 
като UGMA / UTMA, Trusts, Savings Bonds 
(регистрирани на името на студента)
l родители - до 5.64% от стойността 

на активи като инвестиционни фондове 
(Mutual Funds); други видове инвестиции 
във вид на акции и ценни книжа; банко-
ви сметки и депозитни сертификати; 529 
образователни акаунти (регистрирани 
на името на родителите или на името на 
студентите); Coverdell Education Savings 
Accounts
l други роднини (баби и дядовци) - 

всички активи на бабите и дядовците не 
се включват в тази калкулация и не се взи-
мат под внимание, дори активи, които се 

намират в 529 образователни сметки, ре-
гистрирани под името на баба или дядо с 
намерение да се използват от студента в 
годините напред.

Тук е много важно да дадем примери за 
това как се калкулират очакваните разхо-
ди по образованието на студента от ро-
дителите на базата на финансови активи 
и доходи.

Ако родителите притежават активи 
на стойност $30 000 в банкови сметки, 
депозитни сметки, образователни ака-
унти и инвестиционни акаунти (без да 
се включват пенсионни инвестиционни 
сметки), тази сума се умножава по 5.64%, 
което е равно на $1692, която е сумата, 
която ще увеличи цифрата в графата „Оч-
акван семеен финансов принос“ и ще на-
мали потенциалната нужда от финансо-
ва помощ.

Следователно това се отнася и за дохо-
дите - колкото са по-големи доходите на 
родителите и на студента, толкова по-го-
ляма става сумата в графата „Очакван се-
меен финансов принос“ и намалява нуж-
дата от финансова помощ от страна на 
държавните агенции.

Много е важно да се отбележи нещо, 
което много малко хора знаят и следова-
телно не се коментира широко. Ако баби-
те и дядовците искат да се включат и да 
помогнат на студента с определена сума, 
идваща от спестявания или лични доходи, 
най-добре е те да го направят

след първите две години
от образованието на студента.

По този начин се заобикаля обявяване-
то на тези суми в апликацията за финан-
сова помощ, защото по закон те трябва да 

бъдат обявени само през първите две го-
дини на образованието и не играят роля 
след това. Независимо от това колко мал-
ка или голяма е тази сума, евентуално ид-
ваща от баби и дядовци, тя ще играе роля 
и ще натежи в нашата калкулация, което 
по един или друг начин ще намали потен-
циалната финансова помощ, за която би 
се квалифицирал студентът през първи-
те две години. Но както казахме, ако тези 
пари влязат в употреба след втората го-
дина, тогава те не трябва да бъдат обявя-
вани по никакъв начин и не играят роля 
във формулата, на която се базира нужда-
та от федерална финансова помощ за сту-
дентите.

Искрено се надявам информацията, 
която представих днес, да е била полез-
на и интересна за всеки един от вас. Ако 
имате приятели и познати, които се инте-
ресуват и искат да знаят повече по тема-
та, моля, споделете тази статия с тях, за да 
могат да са по-информирани в този хаос и 
се надявам по-уверени в бъдещето.

За архив на други статии на различна 
финансова тематика, които съм писал в 
последните 6 години, моля, посетете моя-
та лична страница на TayniteNaParite.com

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

И не забравяйте да се усмихвате!

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

Вашите 
пари

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

Как да вземем максимална 
финансова помощ за колеж?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица
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В
сяка година Gallup провеж-
да проучване сред америка-
нците, за да определи техния 
избор за най-добрата дълго-
срочна инвестиция.

• Недвижимите имоти са изпревари-
ли акции, спестовни сметки и злато като 
най-добрата дългосрочна инвестиция 
сред американците за последните 7 го-
дини.

• Вярата в стабилността на жилища-
та като дългосрочна инвестиция остава 
силна, въпреки многото предизвикател-
ства, пред които е изправена икономи-
ката днес.

• От четирите изброени по-горе, не-
движимите имоти са също и единстве-
ната инвестиция, в която можете да 
живеете (тоест да бъде използвана за 
допълнителни приходи, или най-мал-
кото, за спестяване на разходи), докато 
парите ви в същото време са инвести-
рани и не губят стойността си от инфла-
ция всяка година, както и се възползва 
от покачването на цените за

потенциална печалба 
в бъдещето

ако решите да продадете.
За седма поредна година недвижими-

те имоти излизат на върха като най-до-
брата дългосрочна инвестиция. Gallup 
обясни:

„Недвижимите имоти остават най-
благоприятната инвестиция за америка-
нците, както се случва от 2013 г., когато 
пазарът на жилища беше на възстановя-
ване. Повече от една трета от америка-
нците са определили недвижимите имо-
ти като топ инвестиция от 2016 г. насам.

Резултатите от тази година показват, 
че 35% от американците са избрали не-
движими имоти, последвани от акции на 
21%. Пълните резултати за последното 
десетилетие са показани на диаграмата.

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 възможен 
аспект, който би повлиял на тяхната дъл-

госрочна инвестиция, която всъщност 
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. Също моят уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com

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

XЕто данните от последното проучване на Gallup за дългосрочните инвестиции

Хората в Америка 
класират недвижимите 
имоти за инвестиция №1

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

4-те топ избора за дългосрочно инвестиране

Имоти: 35%

Имоти Акции ЗлатоСпестовни сметки

Акции: 21%

Злато: 16%

Спестовни сметки: 17%

Американците класират за 7-ма година  
недвижимите имоти като най-добра инвестиция
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Канадците под 39 г. - най-
много от случаите с COVID-19
Канадците на възраст под 39 годи-

ни са ясно мнозинство сред новите 
случаи на COVID-19, които прекар-

ват тежко болестта в Канада. Това съоб-
щиха здравните власти, предупрежда-
вайки младежите, че не са „неуязвими“ 
за вируса. „Последните данни от нацио-
налното наблюдение показват, че мла-
дите хора на възраст между 20 и 39 години съставляват най-високия процент на 
заболели от всички възрастови групи в Канада“, заяви високопоставен служител 
на общественото здравеопазване в страната.

Пекин къса споразумението 
за екстрадиция с Канада

Китайското външно министерство 
заяви днес, че правителството в 
Хонконг ще прекрати споразуме-

нията за взаимопомощ по проблеми, 
свързани с престъпността, включително 
за екстрадиция с Канада. Същото ще на-
прави и с други държави като Австралия 
и Великобритания. Решението е ответна 

мярка на решението на Отава и останалите страни да прекратят едностранно 
споразумението за екстрадиция с Хонконг заради новия закон за сигурността. 
Според Пекин това е груба намеса във вътрешните работи на Китай.

Канадски съд отмени договор 
със САЩ за убежищата
Канадски съд отмени споразумение 

между Канада и САЩ за статут на 
„сигурна трета страна“, като отсъ-

ди, че части от него нарушават гаран-
циите в канадската конституция за пра-
вото на живот, свобода и сигурност. По 
силата на споразумението имигранти-
те, които търсят убежище в Канада и се 
явят на гранични пунктове със САЩ, са връщани обратно и трябва да поискат 
убежище в Съединените щати. Ако обаче влязат в Канада от друга точка, освен 
от официалните гранични пунктове, процедурата по даване на убежище може да 
бъде задействана.

Китай купи златна мина 
в канадска Арктика

Китайска държавна компания при-
доби злaтнa минa в кaнaдcкa Apк-
тикa и cъздaдe пpитecнeния в 

Kaнaдa зapaди pacтящoтo пpиcъcтвиe 
нa Kитaй в peгиoнa, кoйтo e oт cтpaтe-
гичecкo знaчeниe зa дocтaвкитe нa cтoки 
пo мope и e бoгaт нa pecypcи, пишe Тhе 
Wаll Ѕtrееt Јоurnаl. Oпoзициoнни пapтии 
и пpeдcтaвитeли нa пpeдxoднoтo пpa-

витeлcтвo пpизoвaxa нacтoящия пpeмиep Джъcтин Tpюдo дa блoкиpa oпитa нa 
Ѕhаndоng Gоld Міnіng Со. дa пpидoбиe бaзиpaнaтa в Topoнтo ТМАС Rеѕоurсеѕ Іnс.

Отмениха състезанията  
от Формула 1 в Канада
Състезанията от Формула 1 в Ка-

нада бяха официално отменени. 
Заедно с това организаторите са 

спрели и стартовете в САЩ, Бразилия и 
Мексико. Причина за това е пандемия-
та от коронавирус и различните огра-
ничения за пътуване, наложени от нея. 
За сметка на това, от Либърти Медия по-
твърдиха други три европейски старта 
през октомври, с които общият брой на потвърдените състезания през 2020 го-
дина стана 13. Първото от новите три състезания е Гран при на Айфел, което ще 
се проведе на легендарната „Нюрбургринг“ на 11 октомври.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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С
лед като доларът поскъпна 
през март заради търсене-
то му като валута убежище, 
сега зелените пари се насоч-
ват към най-лошия си месец 

от началото на 2018 г. и много страте-
зи смятат, че разпродажбите му ще про-
дължат, пише Bloomberg.

Отрицателните реални лихвени про-
центи в САЩ, безмилостното разпрос-
транение на коронавируса и подобря-
ването на риск настроенията по света 
са сред причините инвеститорите да се 
откажат от дългите си позиции в зелено.

Индексът Bloomberg Dollar Spot към 
24 юли отчита спад за месеца с 2.4%.

Hякoи aнaлизaтopи дopи oчaквaт дo-
пълнитeлнo oтcлaбвaнe в peзyлтaт нa 
мepкитe, пpeдпpиeти oт пpeзидeнтa 
Дoнaлд Tpъмп, нacoчeни към cпpaвянe 
c кpизaтa.

„Oчaквaмe дoминaциятa нa щaтcкия 
дoлap дa бъдe oгpaничeнa и дa oтcлaб-
вa в дългocpoчeн плaн“, пocoчвaт в 
cвoй aнaлиз eкcпepтитe oт Nоmurа, ци-
тиpaни oт СNN Вuѕіnеѕѕ и money.bg.

Зeлeнaтa вaлyтa дeceтилeтия нapeд 
e cимвoл нa cилaтa нa aмepикaнcкaтa 
икoнoмикa и пpивлeкaтeлeн aктив зa 
инвecтитopитe пo cвeтa. Cъщo тaкa тя e 
нaй-чecтo изпoлзвaнaтa вaлyтa в peзep-
витe нa цeнтpaлнитe бaнки пo cвeтa и нa 
дpyги ключoви финaнcoви инcтитyции.

B нacтoящaтa cитyaция oбaчe 
eкcпepтитe глeдaт cкeптичнo към нeй-
нoтo бъдeщe.

Pacтящият aмepикaнcки 
дълг

и пpoтeкциoниcтичнaтa пoлитикa нa 
Tpъмп дoбaвят нoви pиcкoвe към нeй-
нoтo пpeдcтaвянe.

Зa cмeткa нa тoвa някoи oт гoлeми-
тe кoмпaнии, yпpaвлявaщи aктиви, 
кaтo ВlасkRосk, cъвeтвaт cвoитe клиeн-
ти дa paзглeдaт нapacтвaщитe инвecти-
циoнни възмoжнocти в Eвpoпa, къдeтo 
дъpжaвитe ycпявaт пo-ycпeшнo дa ce 
cпpaвят cъc здpaвнaтa кpизa.

„CAЩ oтвopиxa пpeкaлeнo paнo, кaк-
тo мoжe дa ce види“, пocoчвa cтpaтeгът 
oт Nоmurа Джopдaн Poчecтъp, визиpaй-
ки yвeличaвaщия ce бpoй нa зapaзeни-
тe тaм. „B peзyлтaт нa тoвa дoлapът щe 
пpoдължи дa oтcлaбвa в cpeднocpoчeн 
плaн“, дoбaвя eкcпepтът.

B дoпълнeниe икoнoмичecкaтa cитya-
ция пoдкpeпя oчaквaниятa, чe ocнoв-
нитe лиxви в Щaтитe щe ce зaдъpжaт 
oкoлo нyлaтa зa дългo вpeмe, дoбaвяй-
ки дoпълнитeлeн нaтиcк въpxy зeлeнaтa 
вaлyтa. Meждyвpeмeннo пpeз тaзи гo-
динa ce oчaквa фeдepaлният дълг дa 
дocтигнe 101% oт Бpyтния вътpeшeн 

пpoдyкт (БBП), кoeтo e peкopд.
И дoкaтo пpoгнoзитe зa дoлapa нe 

ca ocoбeнo oбнaдeждaвaщи, тo eвpoтo 
изглeждa вce пo-пpивлeкaтeлнo зa ин-
вecтитopитe. Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa 
oбщaтa вaлyтa дoбaви oкoлo 2% към 
cтoйнocттa cи cпpямo дoлapa въпpeки 
oпaceниятa oт ocтpa peцecия в Eвpoпa.

Poчecтъp oбяcнявa, чe дoкaтo Щaти-
тe тpябвa дa ce бopят c нoвитe oгнищa 
нa кopoнaвиpyc в cтpaнaтa, в Eвpoпa, 
кoятo блoкиpa икoнoмикaтa cи пo-
paнo, ceгa aктивнocттa зaпoчвa дa ce 
пoдoбpявa.

Доларът започва  
да губи своя блясък
XПандемията и политиката на Тръмп пречат на добрите позиции на валутата

Ето и няколко мнения на 
стратези по темата, цитирани от 
Bloomberg TV Bulgaria:

Standard Chartered
Разпродажбите на долари 

продължават по време на аме-
риканската сесия през послед-
ните няколко дни, което е лош 
сигнал за валутата.

Bank of America
Стратезите на банката пови-

шиха целта си за двойката евро/
долар до края на годината до 
диапазона от 1.08–1.05 долара. 
Основната причина за по-сла-
бия щатски долар остава силни-
ят рисков апетит, особено към 
американския пазар на акции. 
Въпреки това от Bank of America 

запазват позитивното си вижда-
не за зелената валута най-вече 
заради отрицателните перспек-
тиви за световната икономика

Royal Bank of Canada
Възстановяването на борсо-

во търгуваните стоки е сред 
причините за натиска върху 
долара, тъй като корелацията 
между двете е негативна през 
по-голямата част от последните 
две години.

Wells Fargo
Доларът вероятно ще поев-

тинее след заседанието на Фе-
дералния резерв през следва-
щата седмица, въпреки че се 
очаква паричната политика да 
остане непроменена.

Мненията на стратезите

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
о улиците на Ню Йорк все 
по-често могат да се видят 
камиони на фирми за жи-
лищно настаняване. Само 
дето хората не се настаня-

ват, а напускат. По тротоарите се трупат 
кашони и мебели, хиляди нюйоркчани 
панически бягат от коронавируса.

Една от тях е германката Сузане Бер-
трам, административен ръководител 
на офис в сърцето на Манхатън. Тя бяга 
от града още през март заедно с цяло-
то си семейство. „Просто много бързо 
ни стана ясно, че не можем и двамата с 
мъжа ми да работим в условията на до-
машен офис“, обяснява Сузане, цитирана 
от „Дойче веле“. Да, в тристайно жилище 
с три деца и детегледачка това е труд-
на работа, но има и друго, казва тя: „Ако 
имаш деца, в момента просто няма какво 
да ги правиш в Ню Йорк". Защото хората 
се боят да водят децата дори на детски-
те площадки - от страх да не се заразят.

Според анализ на телефонните кому-
никации между март и май тази година 
420 000 души са напуснали Ню Йорк. В 
Южен Манхатън пет процента от жили-
щата са празни, а в по-богатите квартали

обезлюдени са почти 
половината апартаменти

От града си тръгват не само богаташи-
те - много студенти, хора на изкуството 
или мнозина, заети в ресторантьорство-
то, вече не могат да се препитават в Ню 
Йорк.

Алисън Бърнстейн е посредничка на 
недвижими имоти. Досега се е грижила 
да търси на хората подходящо жилище 
в Ню Йорк. Днес обаче върши точно об-
ратното: „В момента мнозина просто ис-
кат да се махнат от тук. Ти живееш в един 
град, защото искаш да живееш в него. Но 
когато всичко рухне - лайфстайл, рес-
торанти, паркове, тогава става крайно 

сложно“.
Много нюйоркчани обаче ще бъдат 

принудени да напуснат града по съвсем 
различна причина. „Безработните скоро 
ще престанат да получават държавната 
помощ, отпусната заради коронавируса“, 
казва Стейн Ван Нюебюрх от Колумбий-

ския университет. Той обяснява, че към 
помощите за безработни са били доба-
вени 600 долара месечно, а когато тази 
надбавка отпадне, редица домакинства 
ще фалират. Ван Нюебюрх се опасява, че 
много хора просто ще бъдат изхвърлени 
на улицата. Независимо от факта, че на-

емите в града спадат.
Ню Йорк никога вече няма да бъде съ-

щият. Песимистите се тревожат, че стоти-
ците хиляди, които са си тръгнали, може 
никога да не се върнат. Оптимистите 
обаче вярват, че на тяхно място ще на-
хлуят нови свежи попълнения.

Сбогуване: Нюйоркчани 
масово напускат града
XМежду март и май тази година 420 000 души са напуснали Ню Йорк

Сн.: „Дойче веле“

https://www.saintjohncapital.com/
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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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XВяра Бояджиева взима £2 хил. премия като част от приза

Българка грабна престижна 
награда за илюстрация в Лондон

Б
ългарка спечели една от 
най-престижните награди за 
илюстрации във Великобри-
тания.

Художничката Вяра Бояджи-
ева бе отличена с „V&A“ за „Вълната“ към 
нейната книга „Индули“. Творбата е вдъ-
хновена от притчата за блудния син. На 
21 юли журито й присъди наградата „Сту-
дент илюстратор на годината (подглас-
ник)“, придружен с £2 хил. премия.

Връчени за първи път през 1972 г. от 
британския музей „Виктория и Албърт“, 
годишните награди за илюстрации „V&A“ 
отбелязват постиженията на

професионални 
илюстратори и студенти

връчват се за корици, книжни илюс-
трации или журналистически илюс-
трации. Тазгодишните победители са 
избрани сред 800 кандидати и засягат 
теми като тъгата, цензурата в социал-
ните мрежи и живота в бежански лагер.

Вяра Бояджиева е завършила Учили-
щето по изкуства в Кембрийдж. В Бълга-
рия тя е свързвана основно с изданията 

на издателство „Лист“. Професионални-
ят й дебют беше преди няколко години 
с корица към автобиографията на Мая 
Анджелоу „Мама и аз и мама“, разказва 
„Площад Славейков“. Бояджиева е автор 

и на кориците към българските издания 
на романите „Ето ме“ и „Всичко е осве-
тено“ от Джонатан Сафран Фоер, „Знам 
защо пее птицата в клетка“ от Мая Ан-
джелоу, както и биографичното изслед-

ване на Луси Уорсли „Джейн Остин у 
дома“. А с илюстрациите си към детската 
книга „Прекрасната Касандра“, писана от 
Джейн Остин в чест на сестра й, Вяра Бо-
яджиева стана и

съавтор на великата 
английска писателка

Сред останалите лауреати на конкурса 
в Лондон са ирландската художничка Ан 
Киърнан, която стана Илюстратор на го-
дината заради рисунка към статия в из-
данието „Open Democracy“ за цензурата, 
която Туитър налага на арабските потре-
бители. За корица бе отличена Ева Еланд 
за работата й по книгата „Когато дойде 
тъгата“ (When Sadness Comes to Call). За 
рисунка в книга призът отиде при Клайв 
Хикс Дженкинс от Уелс, творил по нова 
версия на класическата история за Хен-
зел и Гретел, преработена от поета Сай-
мън Армитаж. Илюстратор на годината в 
категорията „студент“ стана Сали Дън за 
поредицата си рисунки от кенийски бе-
жански лагер, приютил над 196 хил. нуж-
даещи се.

Всеки от победителите ще получи по 3 
хил. паунда плюс още 5 хил. за носителя.

Освен в Кембрийдж, Вяра Бояджие-
ва е и бакалавър по Комикс и Илюстра-
ция в Академията за изящни изкуства в 
Болоня. А наградата в Лондон не й е пър-
вата. Тя има и отличие от Burchschmuck, 
конкурс за илюстрация на художествен 
текст, организиран от Гьоте Институт, Со-
фия. Мечтая да илюстрирам всяка исто-
рия, която ме докосне и чието влияние 
бих могла да засиля с повече наситеност. 
Но всъщност много бих искала да илюс-
трирам корици на музикални Сиди-та/
плочи“, сподели преди време младата ху-
дожничка.

Вяра Бояджиева

Сн.: Програмата

Илюстрация към „Прекрасната Касандра“, писана от 
Джейн Остин.

„Вълната“ - рисунката на Вяра Бояджиева към 
илюстровано издание, вдъхновено от притчата за 
блудния син. 

Сн.: „Площад Славейков“

Сн.: jasmin

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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„С нетърпение дочаках края 
на този месец“, казва Тихо-
мир. От 30 юли е отворен 
прозорец до 15 август и в 
този отрязък от време към 

Марс ще полети поредният марсоход 
„Рerseverance“ („Постоянство“), наричан 
досега Mars 2020. Тихомир следи с инте-
рес подготовката. Обяснява, че следва-
щият покорител на Марс е създаден в 
JPL (Jet Propulsion Laboratory - „Лабора-
тория за реактивно задвижване“) в база-
та на НАСА в Калифорния. „Рerseverance“ 
е наследник на „Curiosity“ („Любопитко“), 
изстрелян на 5 август 2012 г. Полет, кой-
то променя изцяло живота на Тихомир.

Максимата „Човек е толкова голям, 
колкото големи са мечтите му“ пасва 
перфектно на Тихомир Димитров. Ас-
трономът и специалист по аерокосми-
ческо инженерство не се определя като 
успял човек. Казва, че още не е стигнал 
до нивото

да участва в създаването 
на марсоходи

а защо не - и сам да полети като експерт 
по аерокосмическо инженерство към 
Червената планета. Но преследва голя-
мата си мечта с дързост, постоянство и 
непрекъснато усъвършенстване.

„Марс е планета, на която преди 3 ми-
лиарда години с голяма вероятност е 
имало условия за поддържане на жи-
вот. Това беше целта на изследвания-
та на „Curiosity“. След като той откри, 
че има такива условия, сега целта на 
„Рerseverance“ е да опита да открие този 
живот. Представяш ли си, че след февру-
ари другата година, когато той ще кацне, 
в новините се появи заглавие: „Откриха 
останки от извънземен живот на Марс“, 
въодушевява се Тишо.

Преди 8 години и през ум не му ми-
нава, че ще го погълне страстта по Кос-
моса. Като тийнейджър е запален по 
компютърните игри и мечтае да ги раз-
работва. Завършва информатика в „един 
много як“ университет - този в Индиана-

полис в Щатите. Бъдещето като програ-
мист обаче не го въодушевява, увлича 
се от графичния дизайн. В България ра-
боти като дизайнер на 3D компютърни 
герои в компания за компютърни игри. 
И така до 2012-та, когато в един летен 
ден вижда новината за „Curiosity“, който 
е кацнал на Марс. Започва да се рови в 
интернет и да търси всичко за марсохо-
да и Марс.

Буквално за 2-3 месеца на адрес www.
humansinspace.org той създава косми-
ческия сайт „The Human Adventures in 
Space; Exploration“ („Приключенията 
на човека в изследването на Космоса"). 
Разбира, че в България има сериозна 
програма - „Космически предизвикател-
ства“ на Райчо Райчев - и се записва като 
кадет в нея. Тогава вижда на живо и пър-
вия астронавт - Паоло Несполи - и нау-

чава интересни неща за Космоса, които 
го надъхват още повече.

През 2015 г. Тихомир е приет с поч-
ти пълна стипендия в програмата Space 
Studies („Космически науки") на

Международния космически 
университет и НАСА

Лятото той си взема 3 месеца непла-
тен отпуск и заминава за Охайо, САЩ, за 
едно истинско космическо приключе-
ние. „Все едно попаднах в една паралел-
на вселена“, споделя Тишо. Той обикаля 
всичките центрове на НАСА, запозна-
ва се с Чарлз Болдън, астронавт и то-
гавашен шеф на НАСА, с Бъз Олдрин - 
втория човек, стъпвал на Луната, с Рик 
Армстронг, син на Нийл Армстронг, пър-
вият астронавт, стъпил на Луната. Кур-
систите посещават и космическия цен-
тър във Вашингтон, пътуват до Хюстън, 
Кливланд и Калифорния. „Когато шефът 
на „Космически науки“ Джон Конъли ни 
каза при посрещането, че тази програма 
ще промени живота ни, не го взех насе-
риозно, но се случи точно така“, споде-
ля Тишо.

Един месец слушат лекции в Охайо на 
хора от НАСА. Цялата наука за Космоса 
е представена в 60 лекции. Във втората 
част всеки от курсистите избира в коя от 
общо 7 области да съсредоточи усилия-
та си. Тихомир избира Space suit design 
and functionality („Разработка на косми-
чески костюми“). В третата част Тишо е 
в група, където научава как се защитава 
земята от астероиди.

Едно от най-вълнуващите неща е било 
скачането с парашути, пилотирането на 
малки самолети, при което е държал во-
лана заедно с квалифициран пилот. В 
космическия център „Джонсън“ в Хюс-
тън, Тексас, пък има огромен басейн с 
олимпийски размери, но дълбок 12 м, и 
умален макет на Международната кос-
мическа станция. Там астронавтите тре-
нират за космически мисии. Когато чо-
век е във водата, това е най-близкото 
състояние до безтегловността като си-
мулация, затова тренират в дълбокия 
басейн, обяснява Тишо.

В Щатите става реалност и една от 
най-големите му мечти –

да посети SpaceX
космическата империя на Илън Мъск. 
„Два пъти ме развежда из фабриката 
главният инженер, който рапортува-
ше директно на Илън Мъск“, спомня си 
Тишо. Едни от най-вълнуващите му сре-
щи са в стола на НАСА в Охайо. Там се 
чуди до кого да седне на една маса – 
до Чарлз Болдън, до шефа на Planetary 
Exploration, или пък до някой от водещи-
те инженери. Няма да забрави разгово-
ра си с Чарлз Болдън, който му говори 

Българинът, който се 
готви да прави марсоходи 
и да стъпи на Марс
XТихомир Димитров се е обучавал в НАСА и се е срещал 

с най-известните имена в космическата наука

БОРЯНА АНТИМОВА

С учения Майкъл Браун, който „маха“ Плутон от 
Слънчевата система.

С Рик Армстронг, син на първия астронавт, стъпил 
на Луната – Нийл Армстронг.

С Чарлз Болдън, астронавт и бивш  
шеф на НАСА.
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как България може да стане космическа 
държава. Шефът на Европейската кос-
мическа агенция пък го надъхва да пре-
следва мечтите си.

„В Тексас влязох в залата, откъде-
то са контролирали мисиите „Аполо“ 
до Луната. На горния етаж е залата, от-
където контролират Международната 
космическа станция. Това бяха все съби-
тия, които ми промениха живота, както 
беше предрекъл Джон Конъли“, споде-
ля Тишо.

Когато се връща от Щатите в края на 
лятото на 2015-а, напуска работата си 
като графичен дизайнер и се отдава из-
цяло на Космоса. По покана на д-р Вла-
димир Божилов, главен асистент в Ка-
тедрата по астрономия в Софийския 
университет, работи няколко месеца в 
Планетариума на детския научен цен-
тър „Музейко“.

Надъхан от контактите с астронавти в 
САЩ, Тихомир Димитров решава да пре-
даде страстта към Космоса на българче-
тата. За работата с деца го вдъхновява 
едно 13-годишно момиче – Алиса Кар-
сън, с която се запознава в Щатите. Тя е 
била на 3 годинки, когато е решила, че 
ще бъде първият човек, стъпил на Марс. 
А на 13 години вече изнася презентации 
за Космоса пред аудитория от 200 души. 
Тихомир си казва, защо и в България да 
не се случва това с децата, които мечта-
ят за Космоса, и го прави.

През 2017 г.

създава програмата 
„Space Academy“

(„Космическа академия“), в която участ-
ват деца от 6 до 12 години. Първона-
чално му предоставят една от залите на 
„Музейко". До него вече трета година е 
неговата партньорка в живота и в рабо-
тата Диана Иванова. С нея заедно разра-
ботват уроците за малките, а Диана му 
помага занятията да стават по-забавни 
за децата.

Днес „Космическа академия“ се про-
вежда в един детски учебен център на 
улица „Сан Стефано“. Мечтата на Тихо-
мир е да имат отделна зала, която да е 
и като космически музей, и клонове на 
академията и в други градове, откъде-
то също са проявили интерес към про-
грамата. Покрай карантината са минали 
изцяло на видеоуроци онлайн, а Тихо-
мир постепенно е открил предимства-
та на този вид обучение. Програмата е 
разделена на 2 части. По „Астрономия 
и астрофизика“ децата научават всичко 
най-важно за Космоса. По „Астронавти-
ка и космическо инженерство“ се запоз-
нават с това какво правят хората, за да 
отидат в Космоса – как се става астро-

навт, как тренират астронавтите, какви 
качества трябва да притежават, какъв е 
животът в Космоса, какво е устройство-
то на Международната космическа стан-
ция, как летят ракетите, как се прави 
база на Марс, какво представлява Марс.

„Преди карантината им давахме зада-
чи да правят проекти вкъщи, да постро-
ят заедно с родителите си луноход и ра-
кета. После ги изстрелвахме на поляна 
край София. Представи си какво е на 10 
години да изстрелваш ракета, сглобена 

от теб“, казва Тишо. Дори обличат децата 
в астронавтски костюми, за да се пото-
пят изцяло в магията. Това лято за пръв 
път след началото на пандемията се съ-
бират за занятия на живо на едноседми-
чен летен лагер в Трявна.

Тишо е

чувал намеци, че е луд
и въпроси защо, вместо да наблегне на 
личната си кариера, се разправя с де-
чурлига. Казва, че паралелно движи и 

личното си развитие. За 3 години е за-
вършил 2 магистратури в СУ - по астро-
номия и по аерокосмическо инженер-
ство. Но това не му е достатъчно. Затова 
записва трета магистратура, също по ае-
рокосмическо инженерство, в универ-
ситета в Делфт, Холандия, който е в топ 5 
на най-добрите висши училища в света 
по тази специалност. Дипломата ще му е 
необходима, за да получи международ-
но признание за експертизата си като 
аерокосмически инженер, която вече е 
придобил с двете си магистратури в СУ.

„Моята следваща цел - Марс? Да, така 
е. Мога да кажа за какво си мечтая и как-
во може да стане реалност - споделя Ти-
хомир. - Мечтата ми е да участвам в кон-
струирането на марсоходи. Някой ден 
и аз мога да пътувам до Марс, защо не, 
още съм на 39 години. На Марс ще им 
трябват добре подготвени инженери. 
Преди 5 години астронавтите, с които 
се срещах, ми казваха: „Живей живот, из-
пълнен със смисъл и устремен към по-
стигане на целите ти, пък току-виж един 
ден ти се случило и да полетиш в Космо-
са. Но не подчинявай живота си само на 
тази цел“. И аз това го повтарям на деца-
та: „Мечтайте, работете за мечтите си и 
един ден може и да се случат. Но дори 
и да се случи нещо друго, може да впе-
рите поглед в звездите, за да стигнете до 
Луната“.

Тихомир има и съвсем реални очаква-
ния. По време на двете години магистра-
тура в Холандия му предстои 6-месечен 
стаж. Желанието му, естествено, е той 
да бъде в „Лабораторията за реактивно 
задвижване“ в Калифорния, при хора-
та, които реално пращат марсоходи към 
Марс. Или да поработи в Европейската 
космическа агенция като аерокосмиче-
ски инженер. А от там до следващата му 
цел - Марс, има една малка крачка.

В космическия център „Джонсън“ в Хюстън, Тексас.

С приятелката си Диана.

Малките кадети в деня на завършването на „Космическа академия“.

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Над 650 000 души в света  
са починали от COVID-19

Пандемията от новия коронавирус 
е взела над 650 000 жертви в све-
та, от които близо една трета са в 

Европа, откакто офисът на СЗО в Китай 
съобщи за появата на заболяването в 
края на декември. Това показва пребро-
яване на Франс прес. Регистрирани са 
общо 650 011 смъртни случая от общо 
16 323 558 заразени, като 9 190 345 души са смятани за оздравели. Броят на по-
чиналите се е удвоил за малко повече от два месеца, а от 9 юли са регистрирани 
над 100 000 нови починали. Европа остава най-засегнатият континент по брой 
смъртни случаи - 208 138.

Ким Чен-ун: Ядрените 
оръжия спират войната

Благодарение на ядрените оръжия 
вече няма да има война, тъй като 
те гарантират сигурността на Се-

верна Корея въпреки натиска и воен-
ните заплахи отвън. Това заяви северно-
корейският лидер Ким Чен-ун. Северна 
Корея разработи ядрени оръжия, за да 
се сдобие с „абсолютната сила“ да пре-

дотврати нов въоръжен конфликт, изтъкна Ким на прием на ветерани, като под-
черта защитния характер на севернокорейската ядрена програма.

„Сега сме способни да се защитаваме срещу всякаква форма на сериозен на-
тиск и военни заплахи“, завърши той.

Виетнам евакуира 80 000 
души заради COVID-19
Около осемдесет хиляди души, по-

вечето от които местни туристи, 
са евакуирани от популярния ви-

етнамски морски курорт Да Нанг, след 
като в града бяха регистрирани над де-
сет нови случая на заразяване с корона-
вирус. Виетнам, който е разглеждан от 
мнозина като пример за успешна борба 
с коронавируса, въведе повторно заповед за спазване на социална дистанция в 
Да Нанг след регистрирането на новите случаи на заразяване. Това са първите 
местни случаи на заразяване във Виетнам от повече от три месеца.

В Бразилия тестват ваксини 
срещу COVID-19 на лекари

В Бразилия лекари стават добро-
волци за разработване на вакси-
ни срещу коронавируса. В страна-

та той вече е взел живота на над 87 000 
души. 5000 е общо броят на добровол-
ците, които участват в тестовете от тре-
та фаза - последната преди официално-
то одобрение - на ваксината ChAdOx 1 

nCoV-19, която се разработва от Оксфордския университет и британската лабо-
ратория „АстраЗенека“ и се изпробва също във Великобритания и Южна Африка. 
Сред тези 5000 души има и много медицински лица, които се надяват да се наме-
ри лек срещу заразата.

Египет прати в затвора 
инфлуенсърки
Магистрати от Кайро осъдиха пет 

египтянки инфлуенсърки от соци-
алните мрежи на по две години за-

твор за нарушение на добрите нрави. Мау-
ада ал Адам, Ханийн Хосам и още три жени 
качвали в социалната мрежа ТикТок виде-
оклипове, в които властите на консервативната страна съзрели нарушения на 
добрите нрави. Всички те са арестувани. Освен лишаването от свобода всяка 
трябва да плати и глоба от 300 000 египетски лири (близо 16 000 евро). Присъди-
те подлежат на обжалване.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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 блог

ПЕТЪР 
КРУМОВ

До протестиралите 
през 1989 година

До всички в Ганкиното кафене, всички 
вряли & кипяли, всички горещи застъпни-
ци на мисловния процес и „казахвиаз“, до 
всички революционери в пенсия.

Първо:
Евала, че сте били на жълтите павета 

през 1989 г. Благодарим и няма да ви заб-
равим.

Не го развявайте обаче като индулген-
ция, която изкупува днес гражданската ви 
анемия. Не го развявайте като пагон, кой-
то ви дава право да се подсмихвате под 
мустак на гнева ни.

Същите като нас сте били и вие, кога-
то, както се подразбира от уверенията ви, 
сте преграквали по жълтите павета. И то-
гава някой Конфуций ви е казвал: недей-
те, няма смисъл. Обаче вие сте действали. 
Действали сте за добро! Не представяйте 
сега своята умора за мъдрост. Тя не е мъд-
рост. Умора е.

По-добре кажете: „Изморихме се, да-
вайте вие!". Но стига сте бабували и про-
рокували.

Второ:
Това, че викаме, не означава, че не зна-

ем какво искаме. Означава, че сме гневни 
и не можем повече да търпим. Означава, 
че имаме достойнство и сме готови да го 
браним със зъби и нокти.

Означава, че ни писна. Че искаме да си 
върнем държавата от мутрите. Искаме ос-
тавка и справедлив съд за правителство-
то, Гешев, Пеевски, Доган, Божков и всич-
ки, които вкупом изнасилиха държавата 
ни. Искаме да останем тук, а не да емигри-
раме. Искаме нормален живот.

Толкова много ли ви се струва? Толкова 
ли невъзможно звучи?

Трето:
Ако ви харесва уродливото и абсолют-

но самозабравило се управление, ако не 
ви стига, че сме най-бедната и корумпи-
раната държава в ЕС, ако не ви стига:

прокоратурата-бухалка,
КТБ,
Пеевски и мама,
111-то място по свобода на словото,
Емил Кошлуков в БНТ,
ПИК, ЦИК, КПКОНПИ,
Цецка, Цецо,
простотиятадошия, подпорнитесте-

ни, сараите, терасите, студениярезерв, 
ремонтанаремонта, италианскиябоклук, 
мръсниявъздух, воднатакриза, спукани-
тетръбивморето,

ПетьоЕврото, МишоБирата, 
простакърджалийскап!тка, Портних, Ан-
гелкова, Влади, БарниРъбъла, Черепа, 
700 милиона липсват,

бушоните, калинките, братиньо, стена-
та по границата 1 ред 4 пъти по-скъпа от 
двуредова в Гърция,

изсеченитегори, пресъхналитереки, 
демографскатакриза, магистралатана-
вълни, вълнитенабетон, източенитеми-
лиарди, усвоенитемилиарди, къщитеза-
гости...

и още много и много,
ако всичко това ви прави кеф и не ви се 

струва пошло, значи най-вероятно става 
въпрос за герплеля. Не се умира от него, 
но е много неприятно. Има много малко 
успешно излекувани. А може би сте трол 
и съществувате само тук, във фейсбук.

Ако пък не ви харесва, но смятате, че 
ще дойде по-лошо, тогава поздравления. 
Наистина сте от дебелокожите. Тежите си 
на мястото, дет се вика. Наистина сте раз-
умни и трезви. Опитни и премерени хора.

Такива в нашата история с лопата да ги 
ринеш. Особено когато опре до действия. 
Такива като вас оцеляват по всяко време 
и навсякъде.

Четвърто:
Престанете с тази глупост, че ще дойдат 

комунистите. Комунистите отдавна са тук 
в лицето на ГЕРБ.

А Гешев си пада малко нещо сталинист. 
Направо го сърбят ръцете да върне до-
брите стари методи на НКВД. Да ни съди 
с тричленки. Радост би било. Хубаво би 
било. И скоро ще е готово. Ако мълчим.

Властта вече започна да си къса бяла-
та риза от безсилие. Разкрива се отдолу 
гнусното й тяло, гнусните й зависимости. 
Кулисите рухват. Благодарение на про-
теста. А вие повтаряте мантрата, че няма 
смисъл.

Фактът е един. Комунистите никога не 
са били на дневен ред на този протест. 
Това, че там се влачи политически скрап 
като маяма, е тъжно само и единствено за 
маяма. Но нали и тя е гражданин, има си 
права.

Запъртъците и джуджетата не обез-
смислят енергията на хилядите млади и 
интелигентни хора. Да, джуджетата и дъл-
гучите ще се опитат да ни яхнат, но ние 
това го знаем, благодарение на горчивия 
опит от минали протести.

Фактът е ясен. Почти всички на площа-
да ще подкрепим извънпарламентарни 
партии на следващите избори. Но нали 
никой няма да се стресне, ако диванни-
ят философ попита: „Кой ще дойде след 
ГЕРБ, демократите ли?“

Затова диванният философ ни пита за 
комунистите. Понеже диванният фило-
соф е изпечен софист. Въпреки всички 
напъни да бъде логичен обаче, той или е 
глупав, или лъже, понеже не вижда оче-
видните алтернативи, а ни занимава с ко-
мунистите. Той ще отиде на риба, но не и 
на протест, да не би, видиш ли, да го хва-
нат него на въдицата.

Смешно и тъжно е, понеже който про-
дължава да вижда избора между „ГЕРБ и 
Комунистите“, значи е или гербаджия, или 
комунист. Друго обяснение не намирам.

Стига сте мъдрували и пророкували.
Подкрепете децата си!
Бъдете достойни майки и бащи, достой-

ни синове и дъщери, достойни внуци, до-
стойни граждани и се борете докрай!

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

„БСП създаде Пеевски, ГЕРБ го нахрани  
до безумни размери.“

Лидерът на „Да, България“ Христо Иванов, 
докато обяснява защо иска оставката на 

кабинета и на главния прокурор

„Да монтираш мис Безличие Мариана 
Николова за министър на туризма е 
бомба със закъснител.“

Депутатът от БСП Александър Симов 
коментира рокадите в правителството

„Аз имам торта сахер…“
Така премиерът Бойко Борисов отговори на 

въпроса на австрийския министър-председател 
Себастиан Курц „Do you want co�ee or?“ по време на 

заседанието на Европейския съвет в Брюксел

„Левски“ си е „Левски". 
Дайте ми „Левски“, три 
хиляди лева заплата 
максимална и ще ви 
намерим отбор за кратко 
време да експлодира. 
Всичко е до желание.“

Треньорът на „Локомотив“ 
(Пловдив) Бруно Акрапович на 

въпрос дали може без големи 
финансови възможности 

„Левски“ да продължи да бъде 
сред водещите отбори

„Каквото можах, 
направих за Бойко и за 
красивите герберки.“

Депутатът от ГЕРБ 
Георги Марков, след като 
демонстрира несъгласие 

с някои от министрите в 
правителството

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Н
а различни места по све-
та вече работят над вакси-
на срещу коронавируса. 
Повечето разработки все 
още се намират в лабора-

торна фаза, но 23 препарата вече се из-
пробват върху хора. В момента никой 
не може да каже кой от препаратите 
ще спечели съревнованието, казва гер-
манският вирусолог Клаус Юберла. Но 
три от тях вече са достигнали до така 
наречената „трета фаза“, тоест – до по-
следния етап на клиничните тестове.

Трябва да се има предвид обаче, че 
тази фаза е най-скъпо струващата и на-
вярно най-продължителната. Тя обик-
новено продължава до 2 години, макар 
в момента да се опитват да я съкратят, 
като увеличават броя на хората, участ-
ващи в тестовете, обяснява професор 
Улрике Процер от Техническия универ-
ситет в Мюнхен.

В Оксфорд са най-напреднали 
в изследванията

В „трета фаза“ първи влязоха учените 
в Оксфордския университет, които ра-

ботят заедно с фармацевтичната фирма 
„AstraZeneca“.

Хиляди доброволци във Великобри-
тания, Южна Африка и Бразилия ще се 
подложат на тестове, които трябва да 
покажат дали ваксината предпазва от 
коронавирус. Планира се още една пар-
тида тестове с 30 000 души в САЩ и дру-
ги страни. Преди дни учените, които я 
разработват, съобщиха, че препаратът 
произвежда желания имунен отговор и 
е безопасен за хората. Според изслед-
ването ваксината е „безопасна и поно-
сима“, като учените съветват, че „с тази 
ваксина трябва да се правят по-ната-
тъшни клинични проучвания, включи-
телно при възрастни хора“.

Китайската фирма „Sinovac“ също за-
почна третата фаза с тестове в Брази-
лия, където има особено много заразе-
ни. За да постигнат колкото е възможно 
по-бързи резултати, тези изследовате-
ли възнамеряват да ваксинират 9000 
души, които са особено застрашени: 
медицинския персонал в 12 клини-
ки, които лекуват пациенти с корона-
вирус. Китайски е и третият колектив, 

достигнал до „фаза 3“ – това е фирмата 
„Sinopharm“, която провежда тестове 
с 15 000 души в Обединените арабски 
емирства.

Голямо внимание напоследък пре-
дизвикаха и индийските разработки на 
ваксина. До медиите достигна повери-
телно писмо от директора на Индий-
ския съвет за медицински изследвания, 
който призовава да се бърза, защото 
ваксината трябвало да излезе на паза-
ра до 15 август. Редица учени остро раз-
критикуваха този подход, защото това 
означава, че ще бъдат нарушени науч-
ните стандарти.

Две германски фирми – 
в предни позиции

И в Германия фирмата „Curevac“ 
вече започна тестовете на потенциал-
на ваксина. Още по-напред е фирмата 
„Biontech“. Заедно с фармацевтичния 
гигант „Пфайзър“ тази фирма стартира 
клинични тестове с 8000 души в САЩ, 
след които се планира нова фаза, вече 
с 30 000 доброволци. Тази фаза може 
да започне още в края на този месец. 
„Biontech“ и „Пфайзър“ дори вече се до-
говориха с Великобритания за достав-
ката на 30 милиона дози от бъдещата 
ваксина – стига тя да бъде лицензирана.

В момента е много трудно да се каже 
кога първата надеждна ваксина ще 
бъде лицензирана и пусната за масова 
употреба, казва Мерилин Адо от Уни-
верситетската клиника в Хамбург. Спо-
ред нея, лидер в съревнованието е на-
учният колектив от Оксфорд. Тя дава 
добри шансове и на американската 
фирма „Moderna“, която оповести, че 
този месец започва финалната фаза на 
своите изследвания.

Според Адо, която е специалистка по 
инфекциозни заболявания, двете спо-
менати преди това германски фирми 
също имат добри шансове да направят 

ваксина. Тя смята, че за работата на ру-
ските и китайските колективи в момен-
та се знае прекалено малко, защото там 
изследванията не са толкова прозрач-
ни.

Една ваксина за всички? 
Едва ли?

Професор Процер се надява, че в 
края на 2021 година ще разполагаме 
с първите ваксини. Същата прогноза 
може да се чуе и от Световната здравна 
организация. Процер предупреждава 
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Ваксина срещу 
COVID-19: Кога?

След Оксфорд и Русия 
се похвали с напредък
След като преди седмица беше съ-

общено, че ваксина, разработва-
на от университета Оксфорд и 

„Астра Зенека“, показва обещаващи ре-
зултати и провокира имунен отговор, в 
сряда Русия обяви, че вече е готова да 
започне ваксинации. Това е възможно, 
след като екип от Националния изсле-
дователски център по епидемиология 
и микробиология в Гамалея е създал 
ваксина с помощта на военните.

За постижението на руските учени 
съобщи зам. военният министър Ру-

слан Цаликов.
„Първата ваксина сре-

щу новия коронавирус е готова“, каза 
той, цитиран от ТАСС, и добави, че 
след приключването на втората фаза 
от тестовете доброволците, на които е 
била поставена, се чувстват добре. Все 
още не е ясно обаче кога ще започне 
и третата фаза на тестване, през коя-
то продуктът трябва да премине, пре-
ди да бъде пуснат за масово потребле-
ние.

Русия е четвърта в света по най-ви-
сок брой заразени с COVID-19 с над 
783 хил. случая. Пред нея са САЩ с над 
3 млн. и 902 хил., Бразилия с над 2 млн. 
и 159 хил. и Индия с над 1 млн. 193 хил.

Въпреки значителния напредък в разработването 
на ваксини срещу COVID-19, някои от които са в по-

следен етап на изпитанията, от СЗО предупредиха, че 
употребата им едва ли ще може да започне преди нача-

лото на 2021 година.
„Реалистично погледнато, ваксинирането няма да запо-

чне преди началото на следващата година“, каза на публич-
но събитие в социалните мрежи изпълнителният директор на 
програмата на СЗО за извънредни ситуации Майк Райън.

XИзпитанията на 23 препарата са в най-напреднала фаза

В понеделник в Съединените щати 
започна последната фаза на клинич-
ни изпитания на експерименталната 
ваксина срещу коронавирус. Тя е раз-
работена от Американския национа-
лен институт по алергии и инфекци-
озни заболявания и една от големите 
биотехнологични компании, Moderna. 
Това е първата ваксина, тествана в 
САЩ.

Щатите са поръчали и 400 милиона 
дози от ваксината, разработвана от 
Оксфордския университет, независи-
мо че те също разработват ваксина.

Междувременно правителството на 
САЩ се съгласи да плати $1.95 млрд. 
на биотехнологичните компании Pfizer 
и BioNTech за 100 милиона дози от тях-

ната потенциална ваксина срещу ко-
ронавируса.

Сделката ще позволи на страната да 
получи и още 500 милиона допълните-
ли дози от ваксината BNT162.

Това споразумение е една от много-
то стъпки към намирането на сигурни 
и ефикасни ваксини срещу коронави-
руса, каза изпълнителният директор и 
съосновател на BioNTech Югур Сахин. 
Той допълни, че целта на компанията 
му е да осигури защита на хората сре-
щу COVID-19, колкото е възможно по-
бързо.

На ваксината все още й предстои да 
премине фаза 3 от клиничното проуч-
ване, което се очаква да стане по-къс-
но този месец.

САЩ влизат в последна фаза тестове

Андриан Хил, един от учените на Оксфорд с най-
големи заслуги за разработване на ваксината.

Пълна защита от зараза с но-
вия коронавирус ще може да 
се постигне с инжектиране на 

няколко дози от потенциална вакси-
на според Бил Гейтс. Основателят на 
„Майкрософт“ и крупен филантроп 
изрази това мнение в интервю за СВS.

„Нито една от ваксините към този 
момент не изглежда, че ще действа с 
въвеждането само на една доза“, каза 
милиардерът, който финансира мно-
жество проекти в областта на здраве-
опазването. Той е дарил 300 милиона 
долара за борба с инфекцията от но-
вия коронавирус.

„Ако се стремим напълно да въз-
препятстваме разпространението на 
коронавируса, е нужно да се обхване 
70-80 на сто от населението в глоба-
лен мащаб. Това са невероятно голе-
ми числа“, каза Гейтс.

Предприемачът, който от 2015 г. 
предупреждава за опасността от пан-
демия, за пореден път опроверга слу-
ховете, че смята да поставя чипове на 
хората под формата на ваксина сре-

щу новия коронавирус. Според дан-
ни от проучване на социологическата 
компания ЮГав, 28 на сто от америка-
нците вярват, че това 
ще се случи.

СЗО: Не чакайте 
ваксинации  

преди 2021 г.

обаче, че има твърде много неизвестни. 
Например: възможно е човешкото тяло 
да произведе антитела и имунни клет-
ки, които обаче не го предпазват, а само 
отслабват проявите на болестта. А ма-
совото производство на един препарат 
също ще отнеме доста време, припом-
ня професорката.

Зигфрид Трон от Съюза за научноиз-
следователска дейност в областта на 
медикаментите смята, че няколко пре-

парата могат да се окажат успешни, а 
това многообразие ще бъде полезно, 
защото една ваксина може да действа 
при по-млади хора, а друга – при по-
възрастни. Ще трябва обаче доста вре-
ме, докато всички бъдат ваксинирани, 
предупреждава той. И добавя: „През 
следващите години няма да успеем 
бързо и масово да ваксинираме насе-
лението и да се върнем към нормалния 
живот отпреди коронавируса.“

Бил Гейтс: 
Няколко дози 
ще гарантират 
пълна защита

Фармацевтичната компания AstraZeneca постигна споразумение с европейския Алианс за приобщаващи 
ваксини (IVA) за доставка на 400 милиона дози на ваксината на Оксфордския университет.

Снимки: БТА
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 в цифри

50:50:50
часа минути секунди

продължи маратонското пе-
ене на имитатор на Елвис от 
Норвегия. С него Хел Хенинг 
Бьорнстад постави нов све-
товен рекорд в Осло, изпъл-
нявайки песни на Краля на 
рока. Предишният рекорд от 
43 часа, 11 минути и 11 секун-
ди беше поставен през 2004 
г. от германец с псевдоним 
„Къртис“.

часа, 18 минути и 31 
секунди бяха доста-
тъчни на космиче-
ския товарен кораб 
„Прогрес МС-15“ да 
достигне до Между-
народната космиче-
ска станция. Това е ре-
кордно кратко време. 
Предишният рекорд се 
държеше от транспорт-
ния кораб „Прогрес 
МС-14“, който долетя 
до орбиталната стан-
ция за 3 часа, 20 мину-
ти и 15 секунди.

е цената, на която бе про-
даден на търг годежният 
пръстен, подарен на Кат-
рин Хепбърн от Хауърд 
Хюз през 1938 г. На аук-
циона в Лос Анджелис за 
колекция от 55 написани 
на ръка любовни писма, 
бележки и картички на Хе-
пбърн бяха платени 44 800 
долара. Предварителната оценка 
на пръстена беше около 30 000 до-
лара, а на писмата - 15 000 долара.

3

10% $108 000 

от британците продължават да не си мият ръцете след посещение в тоалетна, дори и след избух-
ването на коронавирусната пандемия, която накара мнозина да преосмислят хигиенните си на-
вици. Това сочи проучване, направено във Великобритания. Британците са увеличили времето 
си за миене на ръце от по-малко от 13 секунди преди пандемията до средно 19 секунди сега.

https://www.brookhavenmarket.com/
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https://axz53.app.goo.gl/radio
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С
лънцето има чудотворно вли-
яние, което зарежда органи-
зма с витамин D и със сили за 
студените месеци на зимата. 
Затова сега е моментът да се 

възползваме пълноценно от всеки лъч, 
който ни подарява.

Но не трябва обаче да забравяме и 
че колкото е полезно, толкова и вредно 
може да бъде понякога слънчевото гре-
ене. Има дни, когато то е твърде силно, и 
понякога неусетно, макар и да сме спа-
зили всички важни стъпки за предпаз-
ване от него на плажа или по време на 
разходката ни, пак получаваме слънче-
во изгаряне.

Зачервената, болезнена кожа в най-

добрия случай ни мъчи няколко дни, 
но може да продължи и повече, в ня-
кои случаи се образуват мехури, имате 
силен сърбеж, отпадналост и дори гла-
воболие. Затова, в случай на слънчево 

изгаряне, трябва да се вземат спешни 
мерки.

На първо време е редно да избягва-
те пряката слънчева светлина. На плажа 
стойте под чадъра и пазете главата си с 
шапка, пише EVA. Пийте много вода, за-
щото организмът ви има още по-силна 
нужда от нея в случай на изгаряне.

Може да си правите и зелен чай – той 
също помага за хидратирането на орга-
низма и бързата регенерация на тъка-
ните.

Правете си студени компреси и ре-
довно нанасяйте крем с пантенол вър-
ху засегнатите зони. Пантенолът помага 
изключително много за бързото възста-
новяване на кожата. А междувременно 

избягвайте силните струи под душа, за-
щото те могат да наранят допълнително 
кожата ви. Най-добре се къпете с хлад-
ка вода на лека струя, но ако имате въз-
можност, най-добре си взимайте хладки 
вани.

Много е важно да избягвате козмети-
ката на маслена основа. Маслата съз-
дават мазен филм върху кожата, който 
пречи на влагата да проникне добре в 
нея и да я хидратира. Това само ще заси-
ли възпалението.

Недейте да носите тесни дрехи след 
слънчево изгаряне. Триещите се в кожа-
та тъкани ще я раздразнят допълнител-
но и това може да доведе до вторична 
инфекция. Избягвайте и тоалети от из-
куствени материи и залагайте на естест-
вени такива, които ще позволят на кожа-
та ви да диша.

Докато се възстановявате, слънцето е 
най-големият ви враг. Затова знайте, че 
най-горещите часове на деня са между 
12 и 16, и бъдете много внимателни, ако 
излизате тогава.

Слънчево изгаряне: 
Какво да правим?
Няколко съвета как да реагираме, 
ако кожата ни изгори

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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М
одна къща Dior органи-
зира бляскаво ревю на 
живо без публика в ита-
лианския град Лече. То 
включваше танцов спек-

такъл насред бароков площад, с което 
отдаде почит към местните занаяти и 
традиции.

Луксозните лейбъли колебливо се за-
връщат на подиума на фона на коро-
навирусната пандемия, отбелязва Рой-
терс. Във времето на несигурност Dior 
заложиха на шоу на живо, но без оби-
чайното изобилие от знаменитости на 
първия ред. Френската модна къща оба-
че „вдигна мизата“ с екстравагантния си 
спектакъл, включващ оркестър на живо 
и танцьори, докато моделите си пропра-
вяха път през галерия от светлини на 
площад Пиаца дел Дуомо.

Представената от Dior

круизна колекция
наблегна на рокли с бродерии с десе-
ни на фойерверки - своеобразен по-
клон към италианския фолклор, докато 
рисунките на диви цветя на художника 
Пиетро Руфо бяха претворени в разно-
цветни рокли.

Творческата директорка на Dior, ита-
лианката Мария Грация Киури, казва, 
че с колекцията се е опитала да покаже 
майсторството на регион Пулия - родно-
то място на баща й, и да му помогне да 
се съхрани, представяйки го в нова свет-
лина.

„В процеса на работа разбрах къде са 
моите страст и корени и защо този тип 
бродерии и традиции толкова ме при-
вличат. Виждала съм баба ми, лелите ми 
и други жени да седят извън домове-
те си и да създават подобни прекрасни 
творения“, споделя Киури.

На живо, но без публика: 
Dior се завърна с блясък

Екстравагантното ревю включваше 
танцьори и оркестър на живо

Снимки: БТА



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

29 юли - 4 август 2020 г.38

П
ървият български телеко-
муникационен сателит ще 
бъде изстрелян в орбита. 
Това обяви Виктор Стефа-
нополи, представител на 

фирмата БалканСат. BALKANSAT 30B ще 
бъде вторият български сателит в ор-
бита, след като преди три години беше 
позициониран този на друг оператор - 
Bulgaria Sat-1. Разликата между двата е, 
че телекомуникационният ще даде по-
широк спектър и по-добър сигнал на 
България и Африка в частта на мобилни-
те услуги, докато Bulgaria Sat-1 е телеви-
зионен и помага за по-добрия обхват на 
кабелните оператори и телевизии.

BALKANSAT 30B ще бъде с координа-
ти 56.02E в орбита, или над Момбаса, Ке-
ния.

Плановете на компанията преди пан-
демията Covid-19 са били да изстрелят 
спътника през 2022 г., но предвид све-
товната ситуация, това ще стане най-ра-
но през 2023 г., каза пред журналисти 
Виктор Стефанополи.

Услугите на сателита ще могат да се 
използват от държавната и общинска 
администрация, министерства, пожар-
на безопасност, гражданска защита, 
болници. Връзката според компанията 
ще бъде висококачествена и сигурна, а 
най-голямото предимство е това, че сиг-
налът от спътника ще бъде криптиран, 
така че

не може да бъде проследен 
или подслушван

пише „Труд“.
Сателитната система ще предостави и 

високоскоростна широколентова връз-
ка и за частния сектор - телекомуника-

ционни и мрежови оператори. Сателит-
ните системи ще имат важна роля за 
разширяването на комуникационното 
покритие в селски и трудно достижими 
райони в България, както и в случаи на 
бедствия и аварии.

Инвестицията за изпращането на са-

телита в орбита е изцяло частна и ще 
струва на компанията 350-400 млн. евро. 
Фирмата има лиценз и разрешение от 
Комисията за регулиране на съобщени-
ята.

За първия български телевизионен 
сателит, припомняме, че в началото на 

2020 г. обявиха, че се използват едва 
14-15% от капацитета на спътника. Пла-
нът на компанията е до края на 2021 г. 
да бъдат заети до 65% от капацитета, а 
до пет години да достигнат до 85%, кое-
то е нормално натоварване за подобен 
клас сателит.

XBALKANSAT 30B ще е първият BG телекомуникационен сателит

Втори български сателит 
се готви за орбита

Sierra Nevada ще прави 
US орбитална станция
Отделът за иновации в отбра-

ната (DIU) на Министерството 
на отбраната на САЩ подписа 

договор с американската компания 
Sierra Nevada за разработване на не-
обитаема орбитална станция, която в 
първата си фаза може да се използва 
като космическа станция за зарежда-
не или склад. Според Breaking Defense 
орбиталната станция ще се изграж-
да около сервизния и товарен мо-
дул Shooting Star, който Sierra Nevada 
разработва за доставка на товари до 
Международната космическа стан-
ция.

Американските военни отдавна се 
интересуват от разработването на раз-
лични технически средства, които биха 
осигурили сравнително бърза и евтина 
доставка на спътници в орбита, както и 
за изследвания в стратосферата и кос-
мическото пространство. Например, за 
провеждане на изследвания в областта 
на микрогравитацията и хиперзвуково-
то движение в интерес на ВВС на САЩ 

бе създаден хиперзвуковата ракета но-
сител X-60A, пише „Сега“. През май 2020 
г. космическият кораб X-37B беше изве-
ден в орбита за шести път.

Поръчката за развитието на косми-
ческата станция беше връчена на Sierra 
Nevada след обявен в средата на мина-
лата година търг. Състезанието включ-
ваше разработването на концепция за 
орбитална станция, която може да се из-
ползва за експерименти, за съхранение 
на стоки, обучение, тестване „както и за 
други функции“.

На първия етап орбиталната станция 
ще бъде поставена в нискоземна орби-
та, но по-късно тя може да бъде премес-
тена дори и в лунна орбита.

Shooting Star е модул за обработка на 
товари, прикрепен към космическия са-
молет Dream Chaser, който по договор с 
НАСА трябва да извърши шест полета 
до МКС в периода от 2021 до 2024 годи-
на. Модулът Shooting Star е структура с 
височина около 4,9 метра, с която могат 
да бъдат превозени до 4,5 тона.
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КFС oбяви, чe зaпoчвa дa пpoиз-
вeждa 3D пpинтиpaнo пилeшкo 
мeco, кoeтo нapичa „мecoтo нa бъ-

дeщeтo". В съобщение на компанията се 
казва, че нoвият пpoдyкт щe oпитa дa oт-
гoвopи нa пoтpeбнocтитe нa клиeнтитe 
cи зa пo-здpaвocлoвeн живoт.

3D пpинтиpaнoтo мeco e cъздaдeнo в 
пapтньopcтвo c 3D Віорrіntіng Ѕоlutіоnѕ, 
a пpoизвoдcтвoтo мy щe e знaчитeлнo 
пo-пoлeзнo зa пpиpoдaтa, тъй кaтo щe 
oтдeля пo-мaлкo eмиcии. „Пpoeктът цeли 
дa cъздaдe пъpвитe в cвeтa лaбopaтop-
ни пилeшки xaпки“, пишaт oт КFС. „Te щe 
ca мaкcимaлнo близки дo вкyc и външeн 
вид дo opигинaлния пpoдyкт“.

Cпopeд гигaнтa това ще бъде постиг-
нато чpeз клeтки oт пилe и пocaдъчeн 
мaтepиaл, блaгoдapeниe нa кoитo тe 
пoчти нямa дa изпoлзвaт живи живoтни 
в пpoцeca нa пpигoтвянe нa xaпкитe, нo 
щe мoгaт дa възпpoизвeдaт тeкcтypaтa и 
вкycoвитe кaчecтвa нa мecoтo. Oт КFС щe 
ocигypят вcички нeoбxoдими cъcтaвки 

нa пapтньopитe cи, зa дa възпpoизвeдaт 
opигинaлния пpoдyкт.

„B мoмeнтa нe cъщecтвyвaт дpy-
ги мeтoди нa пaзapa, кoитo мoгaт дa 
пocтигнaт тoлкoвa cлoжни пpoдyкти oт 
живoтинcки клeтки“, изтъквaт oт кoмпa-
ниятa.

Ocвeн тoвa, cпopeд КFС лaбopaтopнoтo 
cъздaвaнe нa мecoтo щe пoзвoли тo дa e 
пo-чиcтo oт cъщинcкoтo пилeшкo, a 3D 
пpинтиpaнeтo e пo-eтичнo, тъй кaтo нe 
изиcквa yмъpтвявaнeтo нa пилeтa. Eнep-
гиятa, нeoбxoдимa зa пpинтиpaнe нa 
мeco, cъщo e c нaд 50% пo-ниcкa, oткoл-
кoтo тaзи, изpaзxoдвaнa зa oтглeждaнeтo 
нa живoтнитe, a пapникoвитe eмиcии ca c 
25 пъти пo-ниcки.

He e изнeнaдвaщo, чe нoвият пpoдyкт 
щe дeбютиpa в Mocквa, къдeтo пpeз юни 
КFС oткpи cвoя „pecтopaнт нa бъдeщeтo". 
Toй e aвтoмaтизиpaн и пoнижaвa кoнтaк-
тa мeждy xopaтa, кoeтo cпopeд кoмпa-
ниятa e xoд, c кoйтo щe ce пoнижи paз-
пpocтpaнeниeтo нa кopoнaвиpyca.

3D принтирани пилешки 
хапки – от KFC наесен

Samsung обяви, че националните 
документи за самоличност в Гер-
мания ще станат налични в елек-

тронен формат на телефоните на ком-
панията по-късно тази година. Това 
става в резултат на ексклузивно парт-
ньорство между Samsung, федерална-
та служба за сигурност на информаци-
ята, Deutsche Telecom и немски фирми.

Съвместно те са разработили базира-
на на хардуера на Samsung сигурна архи-
тектура, която позволява на гражданите 
да съхраняват личните си идентифика-
ционни данни на телефона в електронен 
вид. Благодарение на чипа в телефоните 
на Samsung, информацията може да бъде 
съхранявана локално на телефона, да-
вайки на потребителите пълен контрол 
върху данните без нуждата от онлайн 
връзка. По този начин се комбинира ви-
соката степен на сигурност на физиче-
ския документ с лесния за използване 
смартфон, пише HiComm.

Немските граждани и собственици 

на Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy 
S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra ще мо-
гат да използват уникалната лична карта 
за различни услуги в държавната адми-
нистрация, както и да отварят банкови 
сметки. Samsung обещава, че скоро на 
телефона ще бъдат съхранявани и дру-
ги важни данни като шофьорска книж-
ка, здравна карта, идентификация за гла-
суване и дори ключовете от колата или 
апартамент.

Смартфонът вече 
и като лична карта

Х
акването на човешкия мозък 
изглежда съвсем скоро ще 
бъде реалност. То ще е въз-
можно благодарение на стар-
тъпа Neuralink, собственост на 

иноватора Илон Мъск. Продуктите, дело 
на компанията, ще бъдат демонстрирани 
само след няколко седмици - на 28 август.

Преди дни компютърният учен Остин 
Хауърд попита в Twitter Мъск дали един 
ден ще можем да слушаме музика чрез 
разработвания имплант – с други думи, 
да усещаме звуците директно в мозъка 
си, без нуждата от слушалки. Мъск отго-
вори с простичкия отговор „Да“, пише 
HiComm.

Реално не се знае какво точно разра-
ботват в Neuralink. Цялата налична ин-
формация е базирана на презентация от 
2019 година, в която компанията демон-
стрира устройство, което

се свързва с 
мозъка чрез дупки

пробити в черепа с помощта на точни ла-
зери.

Според Мъск в началото приложени-
ето на устройството ще е насочено към 
възстановяването на невронните връзки 
при хора, страдащи от дегенеративни бо-
лести, като например паркинсон.

Но той не спира дотук, като в разговор 
с друг потребител споделя, че устрой-
ството ще може да стимулира производ-
ството на окситоцин, серотонин и други 
химикали в човешкия организъм.

Какво бъдеще очаква човечеството 
според Илон Мъск, ще разберем съвсем 
скоро.

XСкоро ще можем да усещаме звуците от музиката директно в мозъка

Хакването на човешкия мозък 
на крачка от реалността

https://www.zneimerlaw.com/
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А
ко живеете в Туркменистан 
и притежавате тъмен авто-
мобил, скоро ще трябва да 
го боядисате в бяло. Навяр-
но. За това пише уебсайтът 

на правозащитната организация „Тур-
кменска инициатива за правата на чо-
века". Според директора на организа-
цията Фарид Тухбатулин засега само 
слух е съобщението, че от следващата 
година в Туркменистан ще бъде позво-
лено шофирането единствено на бели 
автомобили, но въпреки това хората му 
се доверяват.

Моите думи са закон!
Режимът в Туркменистан попада в 

списъка на най-авторитарните в света. 
Президентът Гурбангули Бердимуха-
медов използва един специфичен уп-
равленски похват: в страната често се 
въвеждат регулации, които не са офи-
циално обявени, но на практика трябва 
да се спазват.

Председателят на опозиционната 
„Републиканска партия“ Нурмухамет 
Хаманов, който живее в изгнание, казва 
пред „Дойче веле“, че президентът чес-
то изговаря само устно своите желания 
- и те стават закон. Тази практика била 
въведена от първия президент на Турк-
менистан Сапармурад Ниязов.

Гурбангули обича бяло
Мухамедов отдавна се вълнува от те-

мата автомобили. Той дори наложи за-
брана на вноса на превозни средства, 
произведени преди повече от две годи-
ни. Фарид Тухбатулин казва, че в Турк-
менистан неофициално е забранено на 
жените да шофират. Сега към това огра-
ничение се добавя и изискването ко-
лите да бъдат боядисани само в светли 
цветове - бяло, бежово, жълто или сре-
бърен металик.

Причината за въвеждането на тази 
мярка е максимално проста: „Гурбангу-
ли Бердимухамедов обича светли цве-
тове“, обяснява Тухбатулин. По същата 

причина и традиционните туркменски 
килими вече се тъкат не в тъмночерве-
но, а в по-светли багри.

Туркменистанците сега бързат да 
продадат или пребоядисат автомоби-
лите си. От това печелят автомобилни 
сервизи, които в повечето случаи при-
надлежат на хора, близки до властта. 
„Когато новото разпореждане влезе в 
сила, цените ще се удвоят или утроят“, 
казва Тухбатулин. „За онези, които ня-
мат твърдо работно място, автомоби-
лът понякога е единственият източник 
на доход - като такси или за транспорт. 
Една подобна забрана ще удари тежко 
семейния бюджет“, смята Хаманов.

Мамо, януари е за мен, 
март – за тебе!

В течение на годините какво ли не 
е минало през главата на жителите на 
Туркменистан. Защото лидерите на 
страната винаги си имат свои странно-
сти. Първият президент Сапармурад 
Ниязов нареди да се сменят имената на 

месеците и на дните от седмицата. Яну-
ари беше прекръстен на него самия, 
март - на майка му, а септември - на на-
писаната от него книга „Рухнама“, която 
представлява смесица от история, пра-
вила за поведение и хвалебствия, кои-
то служат за укрепване на култа към ли-
чността на Ниязов.

„Имаше и други разпоредби, които 
никой нормален човек извън Туркме-
нистан не може да разбере“, спомня си 
Нурмухамет Хаманов. Така например 
в страната бил затворен циркът, била 
закрита Академията на науките и били 
отменени пенсиите - с мотива, че по-
възрастните хора трябва да бъдат об-
грижвани от децата си. Друг пример е 
законът, според който туркменска жена 
може да се омъжи за чужденец само 
ако той открие сметка в страната и вне-
се в нея 50 000 долара.

А той кара черен джип
Когато Гурбангули Бердимухамедов 

пое властта през 2007 година, той от-
мени някои от налудничавите решения 
на своя предшественик. Бердимухаме-
дов върна старите имена на месеците 
и възстанови пенсиите на гражданите.

Привържениците на туркменистан-
ския президент днес твърдят, че пла-
новете да се забранят тъмните авто-
мобили също не са някаква нелепа 
прищевка на президента, а имат пря-
ка връзка с горещия климат в страна-
та. Известно е, че когато слънцето при-
журя, по-здравословно е да се возиш в 
светла кола.

„Този аргумент беше валиден, кога-
то в автомобилите нямаше климатич-
ни инсталации. Вярвам, че определени 
хора, които – подобно на президента 
- искат да виждат около себе си само 
светли цветове, просто печелят пари“, 
каза Фарид Тучбатулин. Според него 
президентът притежава няколко авто-
мобила, сред които има и светли таки-
ва. Но първият лидер кара също така и 
един черен джип.

XИ още редица странности в една от смятаните за най-тоталитарни страни в света

Президентът нареди:  
Колите - само бели на цвят

georgia.tmembassy.gov.tm

tdh.gov.tm

http://www.bulstate.com/
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Къде е Ян Марсалек – най-
издирваният човек в света?
XМанила, Беларус, Москва... ето накъде водят следите на бившия шеф в Wirecard

К
ъде е най-издирваният чо-
век в света в момента Ян 
Марсалек? Този въпрос си 
задават няколко служби и 
редица медии в Европа и по 

света.
Как австриецът успя да привлече 

толкова погледи върху себе си и да се 
превърне в най-търсения?

На 18 юни мениджърският екип на 
Wirecard, в който влиза и Ян Марса-
лек, беше уволнен. Компанията - няко-
га една от най-горещите финтех фирми 
в Европа и член на водещия германски 
индекс DAX - в средата на юни предиз-
вика скандал, като обяви, че една чет-
върт от баланса й липсва. Одиторите 
нарекоха това сложна глобална измам-
на схема, а отзвукът от финансовата 
афера беше глобален.

Дни след разкритията компания-
та подаде заявление за фалит при за-
дължения към кредиторите в размер 
на близо 4 млрд. долара. Самата схема, 
по която са изчезнали парите, включва 
опити за надуване на

фалшиви парични баланси
оборот и печалба в азиатските опера-
ции на компанията. От 2010 г. те се ръ-
ководят от Марсалек.

Липсващите пари трябвало да бъдат 
в специални сметки в две филипински 
банки. Те обаче отричат да имат какви-
то и да било отношения с Wirecard, раз-
казва webcafe. Така в крайна сметка се 
разбира, че парите ги няма, а на 22 юни 
властите в Мюнхен издават заповед за 
арестите на бившия главен изпълните-
лен директор Макрус Браун и на Мар-
салек.

Те са заподозрени в пазарни манипу-
лации, невярно счетоводство и изма-
ми, а кръгът от заподозрени се разши-
рява до целия борд на Wirecard.

Браун се предаде същия ден, но Мар-
салек изчезна. Междувременно втори-
ят представлява интерес за три запад-
ни разузнавателни агенции заради 
подозрения за връзки с руското разуз-
наване. А по-рано се появи и информа-
ция, че е вкарал значителни суми за Ру-
сия под формата на биткойни от Дубай, 
което допълнително „украсява“ и без 
друго сложното му досие.

Следите на австриеца обаче е трудно 
да бъдат проследени.

Изчезвайки след фалита на компани-
ята, той казва на колеги, че отива във 
Филипините по следите на липсващите 
милиарди и за да докаже невинността 
си. Имиграционните записи, които по-
казват, че той е пристигнал в столицата 
Манила на 23 юни, а на следващия ден 
е заминал за Китай, обаче

се оказват 
фалшифицирани

Тези дни германският вестник 
Handelsblatt излезе с най-нова теория 
къде може да е Марсалек. Според изда-
нието той изглежда се намира в Русия 
под надзора на руската военна тайна 
служба Главно разузнавателно упра-
вление (ГРУ).

От Кремъл официално твърдят, че 
нямат идея какво е местонахождение-
то на Марсалек.

Информацията, че той е в Русия, е 
нов завой по заплетения случай, след 
като миналия уикенд разследваща-
та платформа Bellingcat заедно с Der 
Spiegel и Insider писаха, че бившият 
бизнесмен се намира в Беларус.

Според тяхно разследване 40-го-
дишният издирван австриец е отлетял 
от австрийски град през Талин до Мин-
ск с чартърен полет на 19 юни. Сега 
може да се окаже, че той е под надзора 
на ГРУ недалеч от Москва.

Според разследването на Bellingcat 
поне в един момент Марсалек е бил в 
Беларус. Според тях той само искал да 
заблуди следователите, че е в Азия.

В различни чатове с приятели и би-
вши колеги след изчезването си той на-
меква, че се намира в източноазиатска 
часова зона и че

„пие коктейли 
на слънчев остров“

Въпреки това журналистите подози-
рат, че той е в Беларус. Причината за 
това е разговор, в който бивш колега 
го пита дали е в „политически стабил-
на среда". Марсалек отговаря с „не се 
притеснявайте, едни и същи хора са на 
власт през последните 25 години". По-
добна страна е Беларус, където Алек-
сандър Лукашенко управлява именно 
от 25 г.

Предвид, че данните за пътуване-

то до Филипините са фалшиви, е въз-
можно и тези за Беларус да са били та-
кива. Освен това Беларус и Русия на 
практика нямат граничен контрол от 
1995 г. Заради политическия конфликт 
между руското ръководство и белору-
ския диктатор се предполага в новите 
разкрития по случая, че е било твър-
де рисковано ГРУ да остави Марсалек 
в съседната страна и затова е отведен 
в Русия.

По-рано Bellingcat писа за честите 
пътувания на Марсалек до руската фе-
дерация. Според медията в свои разго-
вори и чатове той се е представял чес-
то за таен агент.

Предполага се, че е работил в тясно 
сътрудничество с ГРУ при посещения в 
Палмира, Сирия и при редица инвести-
ции в Либия. Твърди се и че често е бил 
в Чечня, бившата руска република, из-
вестна с гражданската си война, прес-
тъпленията и прането на пари.

Отделно според разследващите ме-

дии, руската служба за сигурност ФСБ е 
имала дългогодишен интерес към Мар-
салек. Интересен момент от разследва-
нето е, че по време на пътуванията до 
Русия 40-годишният мъж

използвал шест паспорта
Той е осъществил над 60 пътувания 

до федерацията през последните де-
сет години, а имиграционният му файл 
е дълъг 597 страници. В разследването 
се отбелязва, че това е много повече от 
всеки чужденец, „с когото са се сблъск-
вали през петте години на подобни 
разследвания“, и че „руското имигра-
ционно досие на Ян Марсалек е най-
необичайното, което разгледахме, не 
само поради това, че се разпростира 
на стотици страници“.

Belingcat се пита и защо Марсалек е в 
полезрението на ФСБ. Всеки чужденец, 
който пътува до Русия, попада в обща 
база данни, но службата следи всички 
негови пътувания от 2015 г. Изданието 
предполага, че или тогава е започнала 
работна връзка и затова е наблюдаван, 
или че е бил следен за евентуално вер-
буване.

Докато по следите на Марсалек се 
опитват да се доберат служби и медии, 
в Германия аферата се отразява на по-
литическия живот, тъй като Wirecard 
е член на водещия германски индекс 
DAX. Германски банки, одитори, инсти-
туции и финансовият надзор си прех-
върлят топката заради пропуски в над-
зора на нефинансовите компании.

Сн.: Wirecard, БТА

Те са заподозрени в пазарни ма-
нипулации, невярно счетовод-
ство и измами, а кръгът от 
заподозрени се разширява до 
целия борд на Wirecard.
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– Е, колко! Предната броня, левия фар и 
лявата джанта съм огънала малко…

  
- Какво направи, идиот такъв! - крещи 

тъщата. - Тая порцеланова ваза беше на 
триста години!

- Слава Богу - отдъхва си зетят и съби-
ра парчетата от пода. - Аз си мислех, че е 
нова...

  
- Сто мили в час? - изненадва се шофьор-

ът. - Та аз се движех със скорост не по-го-
ляма от петнайсет мили в час

- А може би ще кажете, че изобщо сте 
стояли на едно място? - ехидно пита поли-
цаят.

- Ами да! Практически направо бях 
спрял!

- Чудесно! Глоба от сто долара!
- За какво?
- За спиране на непозволено място.

  
Анонс на телевизионно предаване:
- Искате ли да знаете как да си намерите 

идеалната работа? Искате ли да знаете как 
да забогатеете за една седмица? Искате ли 
да знаете как да имате най-хубавите жени? 
И ние бихме искали да узнаем...

  
Звъни телефонът. Младежът се прови-

ква:
- Брат ми, вдигни слушалката! Ако ме 

търси Петя - няма ме. Ако е Тони, тук съм. 
Ако е Ваня - ще й се обадя след малко.

- Докторът от венерическото отделение 
е...

  
Полунощ е. Медицинската сестра буди 

някакъв болен пациент.
- Какво има? - пита сънен той.
- Много се извинявам, забравила съм да 

ви дам приспивателното.

  
Любимият съвет на психолозите: „Ако 

чувствате, че всичко вече ви е опротивя-
ло и омръзнало, опитайте да се разсеете с 
нещо друго!“

  
Селски лекар кара с превишена скорост. 

Жена му казва:
- Намали малко, ще ни глоби катаджия-

та!
- Няма, дал съм му 3 дни болнични!

  

Лекарят казва на медицин-
ската сестра в кабинета си:

- Сестра, имам огромна мол-
ба към вас. Моля ви, престане-
те да пишете своите рецепти за 
сладкиши по моите рецептур-
ни бланки. Ето, миналата сед-
мица, например, в една апте-
ка са направили торта на един 
мой пациент.

  
- Помощ, помощ! - чува се сърцеразди-

рателен вик в един от вагоните на влак. - 
Има ли на този влак лекар?

От едно купе изскача човек по чорапи и 
тича по посока на вика.

- Аз съм лекар! На кого е необходима по-
мощ?

- На мен! - радостно отговаря един от се-
дящите в купето пътници. - Докторе, я ми 
кажи болест на гърлото със седем букви...

  
Прокурорът към обвиняемата:
- Госпожо, като сложихте миша отрова в 

яденето и го дадохте на мъжа си, изпитахте 
ли угризения на съвестта?

- Да.
- И кога стана това?
- Когато поиска допълнително.

  
Пациент се оплаква на доктора от безсъ-

ние. Докторът му препоръчва:
- Опитайте старото изпитано средство за 

приспиване - бройте наум овце.
- Не става, докторе. Аз съм търговец - 

като ги изброя, после ги натоварвам на вла-
кове, продавам ги и после цяла нощ се вър-
тя в леглото и смятам колко данъци трябва 
да платя.

  
- Вашият мъж от естествена смърт ли си 

отиде?
- Какво говорите! Имаше си личен лекар.

  
- Докторе, след тая операция от апанди-

сит ще мога ли да пея?
- Ама, разбира се.
- Егати... преди хич не можех!

  
- Нещо не си в настроение!
- Мани, тръгнахме с жената да се развеж-

даме... и не стигнахме до адвоката!
- И що така?
- Ми, скарахме се!

  

  
Вбесен съпруг крещи на жена си:
- Толкова съжалявам, че не ти поиска 

ръката някой тъпанар, олигофрен, прос-
так!

Тя:
- Поиска я!
- И защо не се омъжи за него?
Тя:
- Омъжих се!

  
Модерен художник е на почивка в хижа 

в планината. Събужда се сутринта, отва-
ря прозореца и поглежда навън. А навън 
е пролет, прекрасно утро, слънцето е из-
гряло, поточето нежно ромоли под про-
зореца, пчелички жужат наоколо, чува се 
песента на птичките, плодно дръвче се е 
окичило с розови цветчета, а в далечина-
та на тучна зелена ливада овчарче подкар-
ва овцете на паша, чува се напевното им 
блеене, небето е кристално синьо с малки 
пухкави бели облачета... Художникът гле-
да всичко това и си мисли...

- Егати и кича...

  
Рибар се връща от язовира, нарамил ог-

ромен шаран - около 20-25 кг. Влачи се ед-
ва-едва под тежестта на шарана и извед-
нъж среща друг рибар, помъкнал цяла 
кофа с попчета:

- Какво стана, приятел, цял ден само 
една риба ли хвана?

  
Диригентът, недоволен от ударната сек-

ция:
– Ми така е, който не може да стане му-

зикант, му дават 2 палки и го правят бара-
банист...

Барабанистът, мърморейки през зъби:
– Пък който не става дори и за бараба-

нист, му вземат едната палка и го слагат да 
дирижира...

  
Родители подарили на малкия си син 

барабан. След седмица експлоатация по 
цял ден най-мъдрият съсед прошепнал на 
момченцето:

- А знаеш ли какво има вътре?

  
В гарнизонно градче капитанът слага 

сина си да спи.
- Не ми се спи, татко - капризничи синче-

то - искам слончетата да потичат!
- Късно е вече, синко, лягай да спиш.
- Не, не е късно, искам слончетата да по-

тичат, искааам!
- Ох, какво да правя с теб! - въздиша ка-

питанът.
Скача, излиза от блока, пресича казар-

мения двор и влиза в спалното помеще-
ние:

- Рота, стани! Тревога! Въздушно нападе-
ние! Сложи противогазите!

  
- Ало, базата ли е?
- Имате грешка, тук е ракетна база!
- Вие имате грешка! Кой ще ми плати 

сега покрива на къщата?

  
Войник праща от казармата колет на 

баба си. Вътре има граната и бележка:
- Бабо, ако дръпнеш това кръглото телче 

дето стърчи, ще получа три дена отпуска.

  
Съпругата се прибира вкъщи с пълни 

чанти:
– Скъпи, защо не гледаш мач? Ето, ще ти 

пусна телевизора. Купила съм ти биричка, 
ще ти изпържа картофки! А довечера, ако 
знаеш какво бельо съм подготвила, ама и 
сега мога да ти го покажа?

Съпругът:
– Колко е зле?

Виц в снимка

- Докторе, всичко ме 

боли.

- Съсредоточете се, 

за всичко няма да ви 

стигнат парите!

- Докторе, след развода с мъжа ми рязко 
напълнях. Какво ще ме посъветвате?

- Спрете да празнувате!

  
Докторът ми вика:
- Висок си 180 см. При този ръст трябва 

да си 80–85 кг, а ти си 100 кг, следователно 
трябва да свалиш 15–20 кг.

А аз го питам:
- А не е ли по-лесно да порасна с едни 20 

см?

  
В „Бърза помощ“.
- Безплатно ще ме лекувате, нали?
- Ти да не си паднал от небето?
- Не, от стълбата....

  
Приятели звънят на наскоро оженил се 

лекар, за да го поканят на партия бридж.
- Спешно повикване! - казва той на жена 

си и започва бързо да се облича.
- Нещо сериозно ли е? - пита младожен-

ката.
- Да, извънредно! Трима лекари са вече 

там.

  
Лекар към пациент:
- Мисля, че все пак ще се съгласите на 

операция!?
- Никога! По-добре да умра!
- Хм, то едното не пречи на другото...

  
В аптеката влиза красавица в палто от 

норка. Фармацевтът:
- Какво ще желаете?
В отговор красавицата отваря палтото, 

под което няма нищо, и казва:
- Разбирате ли, от месец не съм виждала 

мъж...
- Разбирам... Ето, вземете тези капки за 

очи...

  
В кабинета на лекаря влиза мъж.
- Съблечете се..
- Ама защо?
- Съблечете се, казах!
Мъжът се съблича.
- Кажете сега какво ви безпокои?
- Докарах въглищата… Къде да ги разто-

варя?

  
- Подсъдими! Осъждам ви да платите па-

рична глоба в размер на 500 долара за оби-
да на държавен служител. Искате ли да ка-
жете нещо по повод присъдата?

- Иска ми се, господин съдия. Но при тези 
цени...

  
Медицинска сестра към пациент в бол-

ницата:
- Стига телевизия, време е за лягане!
- Ама да не ни хванат...?

  
- Ядете ли зеленчуци?
- Да, разбира се!
- Какви зеленчуци ядете?
- Лук!
- И как го ядете този лук, чист, без нищо 

ли?
- Не, в кюфтетата...
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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 
29 юли - 4 август 2020 г.

ОВЕН
Ще се проявявате като со-
циална личност и ще има-
те желание да общувате с 
околните. Може да се ви-

дите с близък приятел или да ви поканят 
на гости. Ако сте обвързани, ще се чувст-
вате чудесно в компанията на любимия 
човек. В работата ще сте настроени твор-
чески. Бъдете умерени в харченето – не 
купувайте нещо, ако истински не ви е нуж-
но, за да си нямате проблеми в бъдеще. 

РАК
Ще се чувствате добре в 
компания, така че ако се 
създаде удобна възмож-
ност да се видите с прия-

тел или да обсъдите нещо с колега, не я 
пропускайте. Работете в екип – така ще се 
справите по-добре с ангажиментите. Ва-
шата способност да проявявате търпение 
и да не се борите с обстоятелствата ще ви 
бъде много полезна и ще ви помогне да 
избегнете някои капани.

ВЕЗНИ
Ще ви обземат любовни 
вълнения и желанието ви 
да имате човек до себе си 
ще бъде много силно. Вни-

мавайте обаче да не се подведете и да реши-
те, че някой е идеалната половинка за вас, 
без да сте го опознали – не бъдете наивни 
и изчакайте, за да видите как ще се разви-
ят нещата. Вглеждайте се повече в партньо-
ра ви. Бъдете търпеливи и добронамерени и 
ще намерите общ език с любимия ви човек.

КОЗИРОГ
Непременно си сложете 
розовите очила. Щом сте 
живи и здрави, всичко е 
поправимо. А вие дори 

нямате сериозни проблеми. Страхът не е 
добър съветник. Така се ограничавате да 
разберете какво точно може да се случи, а 
то вероятно не е толкова лошо, колкото го 
рисува въображението ви. Много важно е 
да сте внимателни с храната, която прие-
мате. 

ТЕЛЕЦ
Ще проявявате склонност 
да преувеличавате или ще 
драматизирате прекале-
но. Каквото и да се случ-

ва, знайте, че нещата не са нито толкова 
черни, нито толкова бели, колкото ви се 
струва. Периодът е подходящ за урежда-
не на финансови въпроси или важни де-
лови въпроси, особено ако са от админи-
стративен или от правен характер. Не ги 
отлагайте за следващите седмици.

ЛЪВ
Периодът е чудесен за за-
бавления и много от вас 
ще бъдат на вълна за пар-
ти. Проведените срещи и 

разговори – както лични, така и служебни 
– ще са успешни. Ще постигнете разбира-
телство, без да влагате кой знае какви уси-
лия. Не отлагайте тези разговори, защото 
през следващите седмици обстановката 
ще стане по-напрегната и няма да се спра-
вите така добре. 

СКОРПИОН
Заредете се с търпение. Ко-
муникацията няма да бъде 
на нужното ниво. Сега е до-
бре да се фокусирате вър-

ху положителните неща във вашата връзка. 
Нищо не е загубено. На хоризонта може да 
се появи ваша стара любов. Не се подавайте 
на емоциите, а се вслушайте в разума. При-
помнете си защо вече не сте заедно. Не си 
поставяйте граници. Всичко, гарнирано с 
усмивка и чувство за хумор, минава добре.

ВОДОЛЕЙ
Ще се окажете в двойстве-
на ситуация. От една стра-
на, от излишък на енергия 
ще се чувствате така, ся-

каш сте преродени. От друга, ще имате усе-
щането, че се намирате в задънена улица 
и не знаете как да продължите. Трябва да 
разберете какво всъщност ви отегчава: ра-
бота, която не харесвате, или отношения, 
които ви дърпат надолу. За целта ще ви е 
нужно време да отпуснете ума и тялото си.

БЛИЗНАЦИ
Погрижете се за себе си – 
поглезете се с нещо, купе-
те си подарък. Направете 
го, особено ако се чувст-

вате недооценени от партньора или от 
близките си хора – грижата за себе си ще 
ви подейства добре, а и нищо чудно и хо-
рата да погледнат на вас с други очи. Не 
се натоварвайте в работата, защото ще се 
изтощите бързо. В никакъв случай не по-
емайте чужди ангажименти.

ДЕВА
Ако нещо не се получа-
ва както искате, не хабе-
те излишни усилия. Може 
да получите неочаквани 

финанси през периода. Преживявания-
та в компанията на любимия човек ще бъ-
дат особено приятни – може да направите 
нещо заедно или просто да се наслаждава-
те един на друг. Ако обаче обектът на чув-
ствата ви не ви отвръща, ще усещате мно-
го силно потребността от истинска връзка. 

СТРЕЛЕЦ
Ще почувствате, че върху 
вас е насочена голяма от-
говорност. Ще бъдете из-
ключително грижовни към 

любимия ви човек и ще се опитате да го спа-
сите от всички неприятности. Добре е да 
обърнете повече внимание на семейството 
си. Не бягайте от задълженията си. Възмож-
но е да се породи сериозен конфликт зара-
ди бездействието ви и защото имате подо-
зрения към любимия ви човек. 

РИБИ
Отделяйте повече време за 
общуване. Новите запоз-
нанства ще ви подтикнат 
към взимането на важни 

решения. Може да ви помогне отпускаща 
вана с хвойнови екстракти, масаж на цяло 
тяло с ароматни масла и точков масаж на 
лицето и главата. Намирате се в пика на 
своите психически и физически сили. Съд-
бата ще ви предостави уникален шанс да се 
насладите на собствения си успех. 

http://www.prospectlicensing.com/
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Д-р Хосе Аргуелес е човекът, 
благодарение на когото днес 
можем да се докоснем до све-
щената мъдрост на маите. Той 
успява да разшифрова тайните 

кодове на календара им и изучавайки го, 
открива т.нар. от него Закон на времето. 
Същността му се състои в това, че приема 
времето за универсална вселенска чес-
тота на синхронизация, която предста-
влява неизменно съотношение, матема-
тически изразено като 13:20.

Числото 13 е свързано с 13 галактиче-
ски тона на Творението, а 20 – с 20 слън-
чеви честоти, закодирани във 
вид на 20 символа или слън-
чеви печата. На тази времева 
честота е основан цолкин - све-
щеният календар на маите. Цо-
лкин е галактическа констан-
та, която включва програми за 
раждане и развитие на всички 
форми на галактически живот. 
Те идват от източник, който из-
праща лъчи в галактиката, като 
всеки лъч съдържа програма. 
Тя взаимодейства с материята 
и я развива така, че еволюция-
та на всяко място, на всеки етап 
протича със скорост, която за-
пазва необходимото равнове-
сие, разказва „Списание 8“. Цо-
лкин напомня периодичната 
система на елементите, но той 
е система на 260 галактически 
честоти.

Календарът
на 13-те луни

Хосе Аргуелес стигнал до извода, че 
живеем в механично време. Годината по 
грегорианския календар се състои от не-
равномерни месеци с 30, 31, 28 дни. Тази 
последователност от цифри е избра-
на произволно и не се съгласува с при-
родните ритми. Живеейки в изкуствено 
време, човек губи връзка с природата, с 
Космоса, забравя своите висши ценнос-
ти. Затова през 1993 г. Хосе синхронизи-
ра грегорианския календар с календара 
цолкин и по този начин възниква 13-лун-
ният календар, наречен още дриймспел 
(Dreamspell). Дриймспел се състои от га-
лактическия календар 20:13, който се ос-
новава на матрицата цолкин, и от лунния 
календар, който включва 13 луни по 28 
дни и 1 ден извън времето (25 юли). Нача-
лото на годината е 26 юли и е свързано с 
хелиакалния изгрев на Сириус.

И така, 13-лунният календар синхро-
низира календарната година от 365 дни с 
260-дневния галактически модул цолкин. 
25 юли е денят извън времето - галакти-
чески ден на свободата, изкуствата, твор-

чеството. Това е ден, изключително под-
ходящ за молитви и медитации за мир по 
целия свят.

Цикълът на Белия 
вълшебник

На 26 юли 2019 г. започна Годината на 
Белия магнитен вълшебник с тон 1, коя-
то пък постави началото на 13-годишен 
цикъл с главна енергия на Белия вълшеб-
ник. 

Тон 1 (магнитният тон на целта) означа-
ва Източника, Единството, Бог, творческа 
енергия, едното сърце, единната същ-
ност, нови начала, всичко, което е.

Бял вълшебник е знак за извънвремие, 
възприемчивост и вълшебство.

В годината на Белия магнитен вълшеб-
ник (до 24 юли 2020 г.) тон 1 ни дава мно-
го силна връзка с Източника и ни пома-
га да определим заедно нашите цели за 
новия 13-годишен период. А по време на 
цикъла на Белия вълшебник главната ни 
задача е да станем като него вълшебници 
– да се научим да творим желаната нова 
реалност с нашите мисли, визии, меч-
ти. Това означава да сме много осъзна-
ти и отговорни за всичко, което мислим, 
чувстваме, казваме и правим, за да мо-
жем да изградим един хубав свят.

Но преди това, щем - не щем, ще ми-
нем през „чистилището“. Бялата енергия 
е енергия на изчистването - физическо, 
душевно и духовно. Една от основните 
ни задачи ще бъде да изчистим и майката 
Земя от всички замърсявания, които сме 
й причинили. Бялата енергия е и енерги-
ята на Духа. Предстоят 12 години на ин-
тензивно духовно развитие. Белият въл-
шебник носи енергията на колективното 
съзнание, което означава, че промените 
ще са дълбоки и ще засегнат цялото об-
щество, а не само отделни индивиди.

На 24 юли 2019 г. завърши 13-годишен 
период с главна енергия Червена луна. 
Това беше време за засяване на семето. 
То е събирателно понятие за всички дей-
ности на човечеството и включва нашите 
мисли, мечти, визии, намерения и дейст-
вия.

Новият 13-годишен период на Белия 
вълшебник е време за израстване на се-
мето. Енергията на Белия вълшебник ще 
ни помогне да постигнем силно духовно 
порастване – от семенце до дърво.

Влизаме в Синята нощ
Планетарната цел за човечеството в 

новия 13-годишен период е енергията 
Синя нощ (тя управлява сънища, мечти, 

интуиция, изобилие). Това ще рече, че 
основните ни задачи ще са да се научим 
да приемаме импулси и информация от 
духовния свят чрез сънищата си и чрез 
интуицията си, да творим желаната от 
нас реалност и да постигаме изобилие в 
живота си.

Духовната цел за човечеството за 
следващите 12 години е усвояването на 
енергията Бял съединител на световете 
(тя изравнява, убива старото и ненужно-
то и създава благоприятни възможнос-
ти).

Това ще рече, че всеки един от нас ще 
трябва да се стреми да свързва и да обе-
динява хората; да e с единия крак здра-
во стъпил на Земята, а с другия да е ви-
наги в духовния свят – едно с Източника, 
със своя висш аз, с духовните си водачи.

И ето че стигаме до информация-
та, която най-много ни вълнува – какво 
предстои сега? На 26 юли 2020 г. започва 
година със слънчев печат Синя буря и с 
тон 2. Тези енергии имат следните харак-
теристики:

Синя буря означава активация, ката-
лизатор на процесите, енергия, само-
създаване.

Тон 2 е тон на предизвикателството, 
поляризация и стабилизация на проти-
воположностите.

Обикновено втората година от всеки 
13-годишен период е най-трудната. Като 
добавим и това, че тон 2 е в комбина-
ция с енергията на Синята буря, можем 
да очакваме година с много динамични 
промени. Синята буря е енергия с мак-
симална трансформираща сила. Това е и 
енергията на самосътворяването: тоест 
сами ще сътворяваме желаната действи-
телност. Но каква ще бъде тя, зависи от 
колективното ни съзнание, от мислите и 
чувствата, които излъчваме.

Тази година на всяка цена трябва да 
включим целия си арсенал от енергий-
ни творчески инструменти: с позитивни 
мисли, правилни думи, мечти, осъзнати 
действия, утвърждения, светли визии и 
визуализации да въздействаме върху 
кристалната решетка на Земята - и така 
да създадем нова, по-добра реалност за 
нашето общество, за човечеството, за 
Земята.

Започва Синята буря 
по календара на маите
XВижте какво ни очаква според тълкуванията 

на човека, разкодирал посланията им

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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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. Запла-
щане: 55 цента на миля, 60 цента за 
шофьори с HazMat. За Повече инфор-
мация позванете на 847-666-5919 ext. 4 
8472607096 №17810

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транс-
портна компания търси SAFETY. Гово-
рене на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете 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

Chicago + suburbs

OTR CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 
Experienced dispatcher is looking for OTR 
truck drivers $$$ great pay   exible home 
time Call me @ 224-410-7685 №17813

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Транс-
портна компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! Без чакане за товари! Midwest 
Accounts! Strong 24/7 Dispatch! Пре-
димно леки товари! Direct Deposit все-
ки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 / 
gal. Коректно отношение! Обадете се 
днес! 847-665-9273 или 847-483-8787 
8476659273 №17814

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСИМ РАБОТ-
НИЦИ за склад на фул и парт тайм инфо 
на тел. 847-499-7010, 773 704 2622 и 
hypermicro.com. №17815

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Транс-
портна компания търси да назначи О/О. 
Solos & Teams Great discount programs 
Clean record and 1 year experience 
7738990137 №17818

OTR, 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60102, TARSQ 
SHOFIOR S HAZMAT 70 CENT MILE VOLVO 
AUTOMATIC 7738182886 №17819

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

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

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 50527, 
GMG EXPRESS INC is looking for Owner 
Operators for dedicated Dollar General 
account,$1000 daily rate Requirements 
needed to contract with GMG EXPRESS 
INC - MUST HAVE YOUR OWN TRACTOR 
-Current vehicle registration -Smartphone 
-Valid IL CDL class A Driver’s License 
7085161668 №17820

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

ТЪРСИ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка 
trucking company търси диспечър с до-
бър Английски и компютърна грамот-
ност. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17821
SERIOZNI SHOFIORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
NABIRAM SHOFIOR ZA REFFER S 
HAZMAT PREPORACHITELNO,ZA 
REDOVNI TOVARI OT IL-ID,HOOK 
AND DROOP V CHICAGO,KAMION 
2020,REMARKETA 2020,ZAPLASHTANE 
PO DOGOVARIANE,3600-4200 MILI NA 
SEDMITZA/ZA OWNERS REDOVNI TOVARI 
VSIAKA SEDMITZA 7738274439 №17822
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бо-
яджий. Постоянна работа. Добро запла-
щане. Тел. 773-865-0406 №17801

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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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
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Предла-
гаме работа за Owner Operators. 10% 
Dispatch със Rate Con� rmation. Можете 
сами да буквате товарите си, като го-
ворите директно 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, $15/chas. Areas: Chicago, 
Arlington Heights, Lake Forest, Ho� man 
Estates. 224-500-2339 2245002339 
№17793
STROITELNA FIRMA , 
Цена US$ 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 ра-
бота за почистване на жилища офиси 
и общи помещениа. Изисква се опит 
и собствен транспорт. 224-334-1818 
3125931392 №17787
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60015, Търсиме 
жена за домакинска работа, и помощ 
за гледане на деца, на 7, 9 и 11 години, 
главно водене и вземане от училище. 
Около 40-45 часа на седмица, в Деер-
фиелд, Илиной. Заплащане по споразу-
мение. За справки тел 8475302064, след 
17:00 часа. 8475302064 №17765
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 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth ав-
томатик с dry van. Хубави мили, лично 
отношение. 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 догова-
ряне. Контрактор с 20 год. опит в биз-
неса. 7734128280 №17761
CDL ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ!, 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте! Търся 
двама шофиори за ван или флатбед! 
Заплащането може на миля процент 
или твърдо по договаряне! Камионите 
са нови и в отлично състояние! Търся 
добри и разбрани хора! За повече ин-
формация моля званнете или пишете! 
Благодаря! 5712323213 №17721
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 $300 на ден. Камиона е 
Volvo 2007 и е в перфектно техниче-
ско състояние. Много чист от вътрер,с 
чисто нов матрак,мокет,хладилник,мик.
печка и инвертор. За повече инфо се 
обадете на 773-732-5718 7737325718 
№17733
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 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

COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

SOMEWHERE ELSE

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся 
жена за гледане на момиченце на 3.5 
години в моя дом в Северна Каролина 
от средата на септември. За подроб-
ности, свържете се мен на dobrinkad@
gmail.com или 540-204-3080 №17817

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. СВОБОД-
НИ ПОЗИЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА 
КАМИОНИ. ПЕРСОНАЛЕН ДИСПЕЧ, 
ХАЗМАТНИ ТОВАРИ, ТЛЪСТИ ОТСТЪП-
КИ ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИВОТО. САМО 
ОПИТНИ ВОДАЧИ! 847-947-8438 / 308 
8476826559 №17750

CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60056, За кон-
трактор. Без нарушения и с опит. Спе-
циално отношение. Каране и почивка- 
по договаряне. Паркинг Des Plaines. 
Позвънете сега!! 7734128280 №17760

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

DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Мал-
ка семейна фирма с опит в бизнеса 
с камиони , коректност и почтеност, 
предлага заплащане -$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

ФЛОРИДА

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
СТРОИТЕЛНИМАТЕРИАЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60131, Изхвър-
ляне на строителни материали. Дос-
тавка на строителни материали, чакъл , 
пясик , цимент и много други. Услуги по 
преместване на багаж. Транспорт в ра-
диус от 60 мили около Чикаго. Иван Гос-
подинов +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, Диспе-
чер 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 Бъл-
гария.: +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

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Здравейте, Пре-
ди около месец, заедно със съпругата 
ми пристигнахме със зелени карти в 
САЩ. След 01 август 2020 ще дойдем в 
Чикаго и си търсим първоначално бю-
джетно жилище - самостоятелна стая/
ателие, по възможност със самосто-
ятелна баня и място за паркиране за 
една кола. 7163930381 №17773
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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 спал-
ни, 2 бани, гараж за 2 коли. В близост 
голямо езеро. Много добри училища. 
Ниски данъци. Цена $235,000. Трябва 
да видите! Oтворена за посещение на 
12 ти юни от 12 до 2pm. Tel 224 713 5534 
№17774

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

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60004, 2 BDR 
1 BATH– ARLINGTON HTS. Давам под 
наем двустаен апартамент с 1 баня в 
Arlington Hts, IL. (Rand Rd & Thomas St). 
Вkлючени разходи, без ток. Цена $1350 
на месец. На 2ри етаж. Свободен от 1ви 
Септември. За повече информация се 
обадете на: Tel. 224-619-2029 №17816

ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Тър-
сим жена съквартирантка ливин 
7737463728 №17823

ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собстве-
но парко място, близо до магазини и 
магистрали, изгодна цена! 847218461 
№17825

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тера-
са, близо до магазини и магистрали, из-
годна цена! 8472192272 №17826

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тера-
са, близо до магазини и магистрали, из-
годна цена! 8472192272 №17827

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тера-
са, близо до магазини и магистрали, из-
годна цена! 8472192272 №17828

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собстве-
но парко място, близо до магазини и 
магистрали, изгодна цена! 8472198461 
№17829

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$, от апарта-
мент в районът на Джефърсън парк. 
Тел: 773 814 2970 7735929395 №17741
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60107, Стая под 
наем, Streamwood, IL, $500 2244001696 
№17743
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Давам 
стая под наем в Шилер Парк, близо до 
летище O\’Hare and Highway I-294 в на-
пълно обзаведен апартамент с хубава 
голяма тераса с включени централно 
охлаждане 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, Са-
мостоятелна стая с нова баня + га-
раж в напълно обзаведен 2bed/2bath 
townhouse в Schaumburg. Просторен 
хол на 2 етажа, паркет, централен кли-
матик и парно. Нови уреди Samsung. 
Патио към парк, 2 басейна и тенис кор-
тове. 8478776191 №17736

2BD 1BA FOR RENT, 
Цена US$ 1,400, Зипкод 60005, Двуста-
ен апартамент под наем. $1400/месец. 
Последен етаж (3ти), с тереса. Сграда-
та има асансьор. Комплекса предлага 
басейн, детски площадки, парко мяс-
то. 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 включени; ток, вода, газ, интернет на 
етажа има и перално помещение. За по-
вече информация на тел. 773-977-9555. 
7739779555 №17738

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 сним-
ки, JPEG формат. Запазете вашите ста-
ри ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползва-
еми. 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 
малка група деца,предлагаме цело-
дневни 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, смя-
на 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

БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Боя-
джийски услуги.компанията с insurance 
за вашето спокойствие. 8473122155 
№17653

USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shp
aklovane,boiadisvane,postaviane na izola
zii,gipsokarton.+13127227479 №17660

ФЛОРИДА
ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете 
заявката си за кредит с мен за вашата 
силна сигурност в областта на финан-
сиране. сериозно и надеждно пред-
ложение 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 про-
моция: термолифтинг на лице само 
за 70лв. вместо 150лв. Бъдете съвър-
шени! Повече информация можете да 
получите на тел. 0885 108502 и https://
prettylab.bg/termolifting-lice Необходи-
мо е предварително записване на час. 
359885108502 №17549

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г тър-
си 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

TOYOTA COROLLA , 
Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60656, Кола-
та е 2012 в отлично състояние! без про-
блеми! Само 53 хиляди мили ! Изглежда 
и работи като нова ! Tel: 7738145529 
№17830
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
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П
очти всички знаят, че има 
определени породи куче-
та, като Златния ретривър и 
немската овчарка, но знаете 
ли, че има много други, а ня-

кои от тях наистина са необичайни? Ку-
четата идват в много форми, размери и 
темпераменти, но честно казано, поява-
та на някои кучета противоречи на здра-
вия разум. Покрити с гъста рошава коса 
или със странна форма на тялото, тези 
породи заслужават да бъдат разгледа-
ни. Но само фактът, че изглеждат стран-
но, изобщо не означава, че не са сладки 
или че не бива да бъдат нашите домаш-
ни любимци. Готови ли сте да видите 
най-странните породи кучета? Предла-
гаме ви разходка из кучешкия свят, по 
време на която ще ви запознаем със 
странни породи кучета, които обаче са 
все така очарователни.

Бик териер

Развъден през 19 век като бойно куче, 
бик териерът изглежда доста плашещо. 
Всъщност те са доста дружелюбни куче-
та, подходящи за семейства, склонни да 
бъдат добри както с децата, така и с дру-
ги кучета. Най-странната част от тази по-
рода е необичайната яйцевидна глава.

Стандартният бик териер е разрабо-
тен от кръстоска между стария англий-
ски булдог, английския бял териер, ан-
глийския хрътка и далматин. От тази 
кучешка конгломерация се появява те-
риерът за лов на плъхове в „спортни съ-
бития“.

Бразилска фила
Известна още като бразилския мас-

тиф, е отгледана като ловно куче. Освен 
това е куче пазач и пасе добитък. Говори 
се, че може да ловува едър дивеч като 
ягуар... Те са много верни и мразят, кога-
то непознати ги докоснат. Фила се смята 
за смел, спокоен, послушен и много тър-
пелив към децата.

Неаполитански мастиф

Голям, сбръчкан и грозен, е отглеждан 
като куче пазач, но днес се смята за „не-
жен гигант". Когато римляните превзе-
мат Гърция, получават достъп до моло-
соидни кучета - смес между гигантски 
местни и египетски породи, започната 
с походите на Александър Велики. От 
тези комбинации започнало развитие-
то на неаполитанския мастиф като бой-
но куче и пазач. Те са здрави, стабилни и 
следват неотлъчно основната си цел - да 
служат вярно на господарите си. За да 
защитят тези, на които държат, са гото-
ви да се впуснат в най-опасния бой. Из-
ключвайки това, в природата им не е за-

ложено да са заплашителни и агресивни 
без адекватна причина.

Норвежки лунен хун

Много странно куче, има шест пръста 
на всеки крак, два от които са свързани 
в обща система. Първоначално е било 
използвано за изкачване на скали и по-
лучаване на яйца от гнезда нависоко. Te 
ca в cъcтoяниe cъзнaтeлнo дa зaтвopят 
yшнитe cи кaнaли, кaтo изпoлзвaт yшния 
хpyщял, зa дa пpeдoтвpaтят нaвлизaнeтo 
нa вoдa или мpъcoтия в тях. Te ca и от-
лични плyвци и кaтepaчи.

Азавак

Африканска хрътка, високо и тънко 
куче, с много дълги крака, векове наред 
е била верен помощник на ловците по-
край река Нигер и долината Азавак, на 
която дължи името си. Те са ловци, ве-
рни и способни да защитят домовете си. 
Азавак е бил използван и за охрана на 
керваните в Южна Сахара, като е при-
дружавал ездачите на камили при дъл-
гите им преходи.

Пуми
Пуми е рядка порода от Унгария, ак-

тивни, игриви, самоуверени кучета. Това 
обаче не означава, че не са предани на 
стопаните си. Дори в напреднала въз-
раст, остават все така енергични и жиз-
нерадостни. Тежат средно 13 кг и са ви-
соки около 42 см. Ушите им са увиснали 
по природа. Много обичат да лаят. Кози-
ната им е гъста и цветът й може да ва-
рира от ръждивочерна до бяла или пък 
сива.

Бедлингтън териер

Изглежда като космически извънзе-
мен. Има гъста къдрава коса и висящи 
уши, тази порода някога се е използва-
ла за лов на плъхове. Родината му е Ан-
глия, а за него има данни още от 18 век. 
Той е много смело куче, със силно изра-
зени защитнически инстинкти, което го 
прави и надежден пазач. Определян е 
като чудесен спринтьор и красиво де-
коративно куче. Изключително приятен 
компаньон, очарователно, дружелюбно 
и любвеобилно куче. Разбират се чудес-
но с децата от семейството. Към непо-
знатите обаче са подозрителни и недо-
верчиви.

Ето ги - най-странните 
породи кучетаЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

XПредлагаме ви разходка из кучешкия свят на чувани и нечувани породи

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Сочен сладкиш  
с летни плодове

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Катализа. Ескадра. Вал. Риц. Ниуе. Юг. Каланетика. 

Клони. Река. Одаи. Пет. Десант. Снап. Сита. Сегет. Арау. Пики. Метох. 

Армии. Капсел. Валмо. Ни. Прилеп. Лактат. Факири. Етюди. Бем. Рота. 

Птица Одра. Чам. Краали. Франк. Бел. Аркан. Атлас. Пиратка. Каузи. 

Ти. Кредо. Цветя. Мантел. Скиор. СПА. Еан. Болид. Стил. Щаб. Джубе. 

Иглики. Сун. Арата. Лиерс. Милиони. Взрив. Ат. Разкритие. Фиати. 

ОТВЕСНО: Завареник. Арабика. Асир. Талес. Капкомер. Небула. 

Малака. Иприт. Лакта. Низ. Нанс. Сирак. Тренд. Ок. Тире. Темели. 

Ракел. Жанр. Зито. Геле. Парад. Бурии. Раци. Сет. Петак. Особа. 

Кондов. Тилак. Клетви. Менада. Халюцинации. Азе. Си. Апа. Лада. 

Уводи. Куки. Рамки. Фазер. Глиф. Таел. Сарот. Ортит. Сливи. Опиум. 

Апдал. Ястие. Брюнет. Интернат. Пикрат. Агитации. Максималисти. 

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

В голяма купа счупете 2 бр. яйца 
и заедно със 150 г кафява захар 
разбийте с миксер за 10 мин. Из-

лейте на струйка 50 мл олио, добавете 
и 160-200 г кисело мляко.

Пресейте 200 г брашно с една вани-
лия, щипка сол и 10 г бакпулвер. При-
бавете го към течната смес, бъркайки 
внимателно с лъжица. Застелете форма 
24 см с откопчаващ се ринг с хартия за 
печене. Изсипете приготвената смес за 
разкошния плодов сладкиш.

Отгоре наредете по ваш вкус резе-
ни праскови и кайсии, кръгчета банан 
и парченца киви, ябълки и половинки 

ягоди и череши. Поръсете с щипка-две 
настъргана лимонова кора на вкус.

Изпечете богатия сладкиш на 180 
градуса в предварително загрята фур-
на за около 30-35 мин.

Извадете изпечения сочен сладкиш 
с летни плодове от фурната и докато е 
още топъл, намажете с 2 с.л. мед. Охла-
дете на решетка, преди да нарежете.

Да ви е сладко с този страхотен летен 
сладкиш за близки и гости.

Да ви е сладко!  

Класически картофен 
огретен с прясно мляко

1 кг картофи се измиват и се пускат 
във вряща вода, без да се белят, за 
приблизително 30 минути. Сваре-

ни, се отцеждат и се оставят да се охла-
дят, след това се обелват и намачкват.

В дълбока купа се натрошава 350-400 
г сирене – краве или овче според вку-
са ви. При него се добавят намачкани-
те картофи и всичко се омесва до хомо-
генна смес. Ако сиренето е солено, не 
се добавя сол.

В тавичка с диаметър 25 см се размаз-
ват 20-30 г масло. Разпределя се сместа 
и се запича за 15 мин. във фурна на 180 
градуса.

600 мл прясно мляко и 4 бр. яйца се 
разбиват с малко сол. При желание ко-
личеството мляко може да се добави 

като вариант равни части мляко и сме-
тана. 100 г масло се нарязва на малки 
парченца.

Тавичката се изважда от фурната и 
се излива в нея млечно-яйчената смес. 
Разпределят се отгоре парчетата мас-
ло и картофеният огретен се връща във 
фурната за още 20 мин.

Любителите на чесън могат да доба-
вят 2 ситно нарязани скилидки в карто-
фената смес.

Когато фурната се изключи, огрете-
нът може да се поръси с предварително 
подготвен настърган кашкавал - около 
60-70 г.

Ястието се поръсва с пресен магда-
ноз. Подходящо е както за основно, 
така и за гарнитура към месни ястия.
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АНИТА ХРИСТОВА

Н
ютон е роден на 25 декем-
ври 1642 г. по стар стил в 
Улсторп при Колстъруърт, 
селце близо до град Гран-
тъм в английското графство 

Линкълншир. Раждането му е прежде-
временно и той е дребно бебе, на кое-
то не давали много шансове да оживее. 
Нютон се ражда три месеца след смър-
тта на баща си, заможен селянин, който 
също се казва Исак Нютон и който уми-
ра по време на Английската гражданска 
война. Затова известно време живее с 
доведен баща, който не харесва.

Започва образованието си около 1655 
г. в Кралското училище в Грантъм, къде-
то показва необикновени способности, 
най-вече в конструирането на различни 
механизми. През юни 1661 г. е приет в 
„Тринити Колидж“ в Кеймбриджкия уни-
верситет, където работи, за да покрива 
част от разходите за обучението си. Ди-
пломира се през 1665 г.

Нютон живее по време, когато не се 
прави разлика между наука и алхимия. 
В Англия от онова време заниманията с 
алхимия са забранени и уличените под-
лежат на публично наказание, включи-
телно обесване. Но бъдещият великан 
на откривателството

въобще не го е било 
страх от наказание

Опитите му тогава са били свързани 
основно с откриване на философския 
камък и еликсира на безсмъртието.

В свободното си време Нютон се отда-
вал на изработването на механични иг-
рачки и уреди, увличал се по изкуство-
то — рисуване, писане на стихове, четял 
много и с желание.

Нютон е 23-годишен студент в „Трини-
ти колидж“, когато през 1665 г. в Лондон 
избухва Голямата чумна епидемия, пи-
шат от „Washington post“.

Въпреки че тогава хората все още не 
знаят какво я причинява - трябва да из-
минат повече от 200 години, преди уче-
ните да открият бактерията, която при-

чинява чума, те практикуват някои от 
същите неща, които правим днес, за да 
не се заразим с коронавируса.

През 1665 г. също има версия на „со-
циалното дистанциране“, каквато е и 
днешната ситуация. И тогава Кеймбри-
дж изпраща студентите вкъщи, за да 
продължат обучението си там. За Нютон 
това означава

да се върне 
във фамилното имение

Годината, която той прекарва в изо-
лация, по-късно е наречена неговата 
„annus mirabilis“ - „година на чудесата“.

У дома Нютон продължава да работи 
по математическите проблеми, над кои-
то е работил в Кеймбридж. След това се 
сдобива с няколко призми и експери-

ментира с тях в спалнята си. Дори стига 
дотам, че пробива дупка в капаците на 
прозорците си, за да може да прониква 
само малък лъч светлина. От неговото 
усърдие тогава произлизат теориите му 
за оптиката.

А точно пред прозореца му расте про-
словутото ябълково дърво.

Историята за това как Нютон седи под 
дървото, а една ябълка пада и го удря по 
главата и след това той открива закона 
за гравитацията, е до голяма степен ап-
окрифна. Все пак се смята, че има и доза 
истина в нея.

Докато размишлява в градината, Ню-
тон вижда падащите плодове от дърво-
то. Наблюденията му го карат да се за-
мисли защо ябълките падат право на 
земната повърхност. Така той успява да 
създаде своя закон за гравитацията.

Ябълковото дърво 
в имението му

Популярната история за ябълката и 
Нютон вероятно води началото си от 
разказа на един съвременник, Уилям 
Стъкли, който в неговите „Спомени за 
сър Исак Нютон“ възпроизвежда един 
разговор с Нютон в дома му в Кенсинг-
тън на 15 април 1726 г., в който Нютон 
си спомня как му е дошла наум идеята за 
гравитацията. Това станало при падане-
то на една ябълка, докато той се бил за-
мислил нещо. Запитал се защо ябълката 
пада винаги перпендикулярно на земя-
та, а не се отклонява настрани или наго-
ре, а винаги сочи центъра на Земята

Историята се среща и при други авто-
ри, но днес се счита, че вероятно е из-
мислена от самия Нютон по-късно, за да 
покаже как и най-ежедневните неща са 
го вдъхновявали.

Истина или не, прочутото ябълково 

дърво, на което се приписва историче-
ската роля, от 400 години расте в двора 
на имението на учения, ежегодно е

посещавано от милиони 
туристи от цял свят

и продължава да ражда плодове и да 
поддържа мистификацията за легендар-
ната ябълка.

След като епидемията отминава, Ню-
тон се завръща в Кеймбридж през 1667 
г. със своите теории в ръка. Две години 
по-късно той вече е професор.

Сър Исак Нютон си отива от този свят 
в нощта на 20 срещу 21 март 1727 г. на 
84-годишна възраст. Погребан с почести 
в Уестминстерското абатство, англий-
ския национален пантеон, гробът му е 
до този на друг велик англичанин - ком-
позитора Хенри Пърсел. Думите върху 
паметника на гроба на Нютон завърш-
ват така: „Нека смъртните се радват, че е 
съществувало такова украшение на чо-
вешкия род“.

След смъртта на Нютон става ясно, че 
в тялото му има значителни количества 
живак. Това вероятно се дължи на не-
говите занимания с алхимия и донякъ-
де обяснява ексцентричните му прояви 
малко преди кончината му.

Нютон остава неженен до края на жи-
вота си. Поради липсата на завещание 
от негова страна, движимото му имуще-
ство е разделено поравно между него-
вите осем племенници, а имението му в 
Улсторп получава неговият старши на-
следник Джон Нютон.

Важността на откритията, направени в 
Woolsthorpe, е огромна. Затова и много 
известни имена, сред които тези на Сти-
вън Хокинг и Алберт Айнщайн, са посе-
щавали имението, за да отдадат почит 
на родното място на Нютон.

Нютон, чумната епидемия и 
голямото ябълково откритие
XПо време на изолация ученият прави едни от големите си открития

Прочутото ябълково дърво в имението Вулсторп Манор е заградено заради туристите.

Исак Нютон

Сн. Wikipedia
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У
ют и спокойствие, смокинови 
дървета, улички, криволичещи 
между стари созополски къщи 
- това прави Созопол един от 
най-привлекателните морски 

курорти. Тук можете да поседите в двора 
под сянката на някоя смокиня или да се 
излежавате на скалите в горещите лет-
ни дни. Разположен е върху живописен 
полуостров. Археологическите находки 
свидетелстват за присъствието на траки-
те като негови първи обитатели. 17 юли 
е празникът на града. Чества се в деня на 
света Великомъченица Марина - закрил-
ница на района.

Созопол е един от най-старите българ-
ски градове. В която и точка на селището 
да застанеш, морската шир се вижда от 
всички страни. Преди 2600 г. гръцки пре-
селници от Мала Азия видели полуос-
трова, заливите, островчетата и се засе-
лили тук. Върху останките на тракийско 
селище основали Аполония, град-дър-
жава, образец на древногръцката демо-
крация. Нарекли града на бог Аполон - 
покровител на изкуствата. Аполония бил

най-големият и 
най-богат град

по Черноморието, център на оживена 
търговия и изкуство. От този период са 
запазени изключително много археоло-
гически находки - монети, керамични 
амфори, антични котви.

През 4 в. от н.е. Аполония се назова-
ва Созопол - град на спасението. Това е 
свързано с обявяването на християн-
ството за единствена позволена религия 
в Римската империя. На мястото на ези-
ческите светилища са построени христи-
янски храмове.

През 812 г. хан Крум - един от първите 
велики български владетели, воювайки 
с Византия, превзема града и го присъ-
единява към границите на България. Со-
зопол става главно българско пристани-
ще на Черно море.

Първото българско училище е постро-
ено през 1881 г., а читалище „Паисий Хи-
лендарски“ е основано през 1896 г. В на-
чалото на XX в. гръцкото население се 
изселва и в града се установяват българ-
ски семейства - бежанци от Тракия.

Друга привлекателна страна на Со-
зопол е шансът на посетилите Юж-
ното Черноморие в края на август да 

присъстват на най-голямото културно 
събитие на България - Празниците на из-
куствата „Аполония“, което и тази година 
ще се състои въпреки пандемията от ко-
ронавирус.

Прасета предават 
града на османлиите

Строената по времето на император 
Анастасий созополска крепост е с отс-
тъп от няколко метра от античната сте-
на. Освен че не са „стъпили“ върху стара-
та стена, строителите не са използвали 
великолепния материал, каквито са ан-
тичните варовикови квадри. Това озна-
чава само едно - след готското нашест-
вие градът е останал незаселен няколко 
десетки години и новото население раз-
грабило надземната част на стената за 
жилищата си.

Самата стена е изградена набързо по-
ради вероятна опасност от близко на-
падение, защото за строеж е използван 
всякакъв подръчен материал - ломен ка-
мък от крайбрежните стени в подножи-
ето на крепостта, заоблени камъни от 
зоната на морския прибой, надгробни 
антични гръцки плочи, римски декрети, 
части от статуи и т. н. Камъкът е споен с 
хоросан, примесен със счукани тухли - 
смес, здрава като бетон. На определено 
разстояние зидът е подравняван от пет 
реда тънки тухли.

Според една местна легенда въпреки 
непрестанните атаки

турската войска 
не успявала да сломи

защитниците на крепостните стени. 
Турците започнали да гладуват. Един 
от войниците забелязал, че стадо сви-
не всяка сутрин рови тревата пред кре-
постната стена в района на пристани-
щето. Прегладнелият аскерин решил да 
си хапне свинско въпреки забраната на 
Пророка и подгонил стадото. То обаче 
се шмугнало в дупка под стената. Оказа-
ло се, че това е изходът на стар отточен 
римски канал, минаващ през целия град. 
Войникът съобщил за находката. През 

нощта турски отряд се промъкнал през 
канала и влязъл в града в гръб на защит-
ниците на крепостта.

За последно крепостта на Созопол 
изпълнява функциите си през Руско-
турската война през 1828-1829 г. Тога-
ва руска ескадра под командването на 
адмирал Кумани превзема крепостта. В 

следващите няколко дни русите стовар-
ват 10 000 бойци, командвани от генерал 
Рот. Съставена е и бойна част от местни 
жители,

наречена Созополска 
българска дружина

с командири Стайко Мавровнев и Въл-
чан войвода. Турците обсаждат в тече-
ние на четири месеца и половина кре-
постта, но старите крепостни стени 
издържат на стотиците изстреляни по 
тях гюлета. Едва в началото на юли кре-
постта Созопол е деблокирана от арми-
ята на Дибич Забалкански.

Очарователното градче днес е попу-
лярен курорт, привлекателен най-вече 
заради бохемската си атмосфера, двата 
чудесни плажа и старите къщи, повечето 
от които са паметници на архитектурата.

Разходката по тесните калдъръмени 
улици на стария град сред къщите от 
дърво и камък, запазили атмосферата на 
19 век, е едно приятно преживяване. По 
крайбрежните улици са накацали мно-
жество ресторанти и капанчета, където 
можете да се наслаждавате на прекрас-
на гледка, докато похапвате от местните 
миди и риби.

Созопол и морето – 
една вечна магия
XУют и спокойствие, смокинови дървета, улички и стари 

созополски къщи – това е градът на спасението

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Е
дна българска тийнейджърка 
привлича погледите на спорт-
ните среди в България и в света 
с постиженията си. Само на 19 
години, тя е европейска шампи-

онка до 20 г. и двукратна вицеевропейска 
до 17 г., носителка на световната купа до 
20 г. и бронзова медалистка от световно 
първенство за девойки. Тя се казва Йо-
ана Илиева и носи на България първите 
изобщо медали за българската фехтовка 
при жените, а постиженията й са най-се-
риозните от времето на Васил Етропол-
ски. Именно това е името на академията, 
чийто възпитаник е Йоана.

„Много е приятно, когато чувам подоб-
ни неща, няма да лъжа - казва момичето 
по повод изброяването на титлите й. - В 
същия момент е имало хиляди пъти, в 
които съм се чудела

дали ще успея
Дали усилията, които влагам, ще се от-

платят. Тогава обаче идват треньорът, 
клубът, приятелите ми, които ми помагат 
да изляза оттам и да започна да мисля за 
правилните неща.“

В момента Йоана се радва на заслуже-

на почивка след една тежка година - не 
само в професионален аспект, но и в ли-
чен. Тази година Йоана завърши гимна-
зия и бе абитуриентка въпреки тежката 
ситуация с пандемията от коронавирус.

„Всеки ден се променяха нещата - ще 
има бал, няма да има бал. Затова ние 
предпочетохме да изчакаме до послед-
но, за да можем да се насладим на емоци-
ята въпреки ситуацията“, споделя млада-
та българска надежда 
пред webcafe.

Казва, че е готова да 
отдаде живота си на 
фехтовката. Вече е при-
ета с този спорт в НСА и 
въпреки че е на почив-
ка в момента, отлично 
знае, че когато се върне 
в София, я чакат отново 
тренировъчни лагери.

Глобалната пандемия 
от COVID-19 нанесе се-
риозни поражения на 
населението и на све-
товната икономика и 
отложи големи спорт-
ни прояви, включител-
но олимпийските игри, 
но Йоана вижда поло-
жителното. За нея това 
означава още една го-
дина, в която може да израсне и да стане 
още по-добра, за да спечели квота за То-
кио 2020 (олимпиадата запази името си, 
въпреки че ще се проведе през 2021 го-
дина).

„Олимпийската квалификация не се е 
състояла и не се знае дали ще се ходи на 
олимпиада.

Ще се боря със зъби 
и нокти

За мен това е още една година плюс и 
страхотна възможност. Световно първен-
ство също беше отменено с година. Това 

само увеличава шансовете ми да го спе-
челя, още една година.“

Йоана започва с фехтовката съвсем 
случайно, но още като ученичка е тотал-
но запленена от този спорт, който е далеч 
от най-популярните у нас. „Дори не зна-
ех как се казва - споделя тя. - Нашата ака-
демия обикаляше да събира деца от учи-
лищата. И като всяко дете, нямаше как да 
не се впечатля от хора с мечове и маски. 
Стана ми интересно, отидох в залата и 
докато се усетя, вече бяха минали чети-
ри години.

Пробвах и други спортове, но като че 
ли всеки път, в който се опитвах да си ха-
ресам някакъв друг спорт, съдбата ся-
каш ме дърпаше към фехтовката. Проб-
вах плуване за около година, но веднъж 
ми се скараха на една тренировка и след 
това повече не се появих. Исках да опи-
там таекуондо, но като видях какво пра-
вят на тренировката, се стреснах и дори 
не влязох в залата. Щях да пробвам и 
лека атлетика, но когато трябваше да оти-
да, ме заболя коремът и така не стигнах 
до пистата.“

Както във всички спортове, така и при 
фехтовката зад всеки успешен спортист 
стои един успешен треньор. В случая на 
Йоана това е Ивайло Воденов. „Той е с 
мен, откакто съм съвсем малка - споде-
ля тя.

Той ми е като родител
и мога да се обърна към него с въпроси 
не само за спорта, но и за живота ми. Ко-
гато се колебая за нещо, той винаги е бил 
до мен.“

Три са оръжията, които се използват 
във фехтовката: шпага, 
рапира и сабя. Имен-
но с последното Йоана 
поразява съпернички-
те си. „Сабята не съм 
си я избрала аз, прос-
то треньорите в наша-
та школа се занимават 
с това“, казва тя. Ос-
новните разлики меж-
ду трите оръжия са във 
външния вид и в пора-
жаемата повърхност 
(коя част от тялото по-
пада под ударите). При 
сабята са позволени 
както мушкащи, така 
и разсичащи удари, а 
лекотата на оръжието 
го прави перфектно за 
контраатакуващи дви-
жения.

Въпреки че рядко ще чуете или ще про-
четете новини, свързани с фехтовката, 
това далеч не обезкуражава Йоана. Дори 
напротив. Още от малка тя се държи като 
абсолютен професионалист и е фокуси-
рана само и единствено върху себе си.

„Предпочитам да не се говори за нещо, 
преди то да е станало, защото така нико-
га няма да се случи. Това, което правя, ми 
носи огромна радост и не ме интересу-
ва кой го оценява и кой - не. Според мен, 
който се интересува от спорт, той ще от-
крие важните неща“, категорична е Йо-
ана.

XЙоана Илиева печели множество титли по света и се готви за олимпиадата

На върха на сабята: 19-годишната 
BG звезда на фехтовката

Снимки: Българска федерация по фехтовка

С треньора си Ивайло Воденов.

https://www.russianschool.com/


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

29 юли - 4 август 2020 г. 55

Б
ългарка спечели две победи 
на демонстративния турнир 
по тенис на твърди кортове 
„East Coast Pro Series 2020“ в 
Бредънтън, Флорида (САЩ).

33-годишната Диа Евтимова победи в 
първия си мач за деня срещу представи-
телката на домакините Ели Холбауер със 
7:5, 6:1 само за 55 минути.

Софиянката

навакса ранно изоставане
от 0:3, а след това взе девет от последни-
те десет гейма, за да триумфира срещу 
305-ата в света Холбауер.

Във втория двубой за деня българката 
се наложи над друга американка, Лорън 
Проктър, с 3:6, 6:2, 10-8.

Проктър взе първия сет след ранен 
пробив, но със серия от четири поредни 
гейма във втория Евтимова стигна до из-
равняване. В шампионския тайбрек бъл-
гарката реализира обрат от 3:6 точки, за 
да стигне до успеха за 97 минути.

Диа Евтимова спечели пет от послед-
ните си шест мача в демонстративните 
серии.

Българка с тенис победи  
над американки във Флорида
XДиа Евтимова спечели пет от последните си шест мача в демонстративните серии

Най-добрата българска спринтьор-
ка Ивет Лалова-Колио постигна две 
победи на турнира по лека атлети-

ка в Риети (Италия).
Тя спечели спринта на 100 метра с 11.31 

секунди, а освен това триумфира и на 200 
метра с 23.22 секунди. При мъжете на 
100 метра Петър Пеев финишира втори с 
10.50 секунди.

Следващият старт на Ивет Лалова-Ко-
лио е Диамантената лига в Монако. Най-

бързата българка ще бъде на старт на 100 
м на Стад Луи II в Княжеството на 14 август.

Това ще бъде първи старт за Лалова 
това лято извън Италия, където е нейната 
тренировъчна база.

Турнирът в Монако ще бъде и първият 
от Диамантената лига през 2020 г., който 
ще се проведе в нормален според атлети-
ческите разбирания начин – с атлети, със-
тезаващи се един срещу друг на един ста-
дион.

Ивет Лалова с две 
победи в Риети

Българин стана шампион във вир-
туалната надпревара между ми-
лиони фенове на британския 

футбол по света. Той се пребори да е 
най-добрият мениджър във Fantasy 
Premier League и така помогна Бълга-
рия също да има повод за гордост при 
завършването на сезона във Висшата 
лига в Англия, където „Ливърпул“ граб-
на титлата.

Антонов окупира върха в крайното 
подреждане, след като бе трети пре-
ди последния кръг и имаше 2482 точ-
ки. Направи го с 93 точки, при това без 
да използва

нито един от т.нар. чипове
които дават преимущество - тройни 
точки на капитана, неограничен брой 
трансфери или пък подсилване на ска-
мейката. За разлика от него подгласни-
ците му - Джошуа Бул от Англия и Крис 
МакГоуан от Шотландия - се възползва-
ха от бонусите, но не успяха да съберат 
повече точки от нашето момче.

Отборът на Антонов - @TooGoodFPL 
(ABVD) изоставаше на девет точки от 
лидера МакГоуън (AupaAtleti) преди 
финалните мачове, но събра впечатля-
ващите 93 точки, най-вече благодаре-
ние на Кевин де Бройне, Пиер-Емерик 
Обамеянг и Бруно Фернандеш, разказ-
ва dir.bg. Белгиецът, който Александър 
бе избрал за капитан, събра 38 точки, а 
другите двама му дадоха 16 и 11 точки, 
като така Антонов грабна 93 точки във 
финалния кръг от сезона, които увели-
чиха актива му на 2575

и му отредиха 
мястото на върха

Наградите, които Антонов печели 
от Fantasy Premier League, определе-
но са впечатляващи. Той ще прекара 
7 нощувки в Англия и ще изгледа два 
мача от сезон 2020/2021, като в същата 
седмица ще бъде разведен из извест-
ни туристически атракции в страната. 
Освен това в шампионския пакет има 
марков часовник, специално мени-
джърско яке, копие на играта FIFA 20, 
както и още множество сувенири.

Самият той се похвали в Twitter, че е 
спечелил и 50 000 евро от друга лига, 
в която е взел участие този сезон и ло-
гично е над всички, след като завърш-
ва като №1 в света.

Българин стана виртуален 
треньор №1 в света

Fantasy Premier League

Сн.: Facebook

Сн.: БНР
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24
-метрова яхтата, „въ-
оръжена“ с обши-
рен гараж за някол-
ко джета и лодки, 
СПА басейн с „водо-

пад“, бар, барбекю и зона за отдих с голе-
ми сенници и два 77-инчови телевизора. 
Това е най-новото бижу на световната те-
нис звезда Рафаел Надал. 

Испанецът Рафаел поръча 80 Sunreef 
Power още миналата година, като плати 
за нея 6 млн. евро, но тя му беше доста-
вена едва преди два месеца за рождения 
му ден. Сега Рафа реши да я покаже на 
света, като си направи фотосесия на нея.

Представянето се състоя край брего-
вете на родния град на Рафа, Манакор, на 
остров Майорка. Машината е изработена 
от полска корабостроителница, разполо-
жена в Гданск. Любопитно е, че по-рано 
Надал пусна за продажба предишната си 
яхта „Бетовен“ за 2,6 милиона евро.

80 Sunreef Power е универсален

катамаран за дълги круизи
с максимален комфорт и много вътреш-
но пространство. На яхтата има всич-
ко необходимо за забавление и релакс. 
Дължината на катамарана е 23,95 м, до-
като „Бетовен“ е с един метър по-къса.

Освен гаражите за лодки, басейна, 
бара и другите екстри, впечатляващ е и 

„президентският“ апартамент, който се 
намира в носа на основната палуба и 
който със сигурност ще се превърне в 
любимо място на семейство Надал.

Основният салон е разположен в зад-
ната част на яхтата и блести със своя 
лукс. 80 Sunreef Power може да побере 
12-13 гости - осем-девет души и четири-

ма членове на екипажа.
Лодката се задвижва от два двигателя 

с мощност 1200 конски сили, максимал-
ната скорост на катамарана е 24 възела 
(44,4 км/ч), а крайцерската скорост е 14 
възела (25,9 км/ч). Жилищната площ на 
яхтата е 372 квадратни метра и е

една от най-големите
за съд от нейния клас. Интериорът е в 
елегантна гама от кремави, кафеви и бе-
жови нюанси.

Рафаел Надал е опитен яхтсмен, при-
помня money.bg. Той е привързан към 
яхтинга още от детството си и използва 
всяка възможност да излезе в морето с 
приятелите и семейството си. „Морето е 
моята стихия. Цял живот съм живял на 
брега - между Манакор и Порто Кристо. 
Като дете обичах да излизам в морето с 
малката лодка на татко и да се гмурка-
ме. При всяка възможност се прибирам 
в Майорка и плавам. Винаги съм обичал 
свободата, която чувстваш на борда. „

На предишната яхта на Надал гостува-
ха колегите му тенисисти Анди Мъри, Фе-
лисиано Лопес, Марк Лопес, Давид Фе-
рер и Хуан Монако, както и футболистът 
Фернандо Йоренте.

Кой ли ще е първият поканен на борда 
на бижуто 80 Sunreef Power, предстои да 
се разбере.

24-метрова яхта за €6 млн. – 
бижуто на Рафа Надал
XНа нея има гараж за лодки, басейн, бар, барбекю и още много удобства

Снимки: Sunreef Yachts, Fotomohito



29 юли - 4 август 2020 г. 57

www.klausau.com


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

29 юли - 4 август 2020 г.58

аа

Въпреки позитивните публикации на Бритни в 
социалните мрежи през последните месеци, 
фенове се притесняват за психичното й здра-

ве. Повод за това стана искът на майка й, с който 
тя настоява пред съда да поеме контрол над фи-
нансите й.

Според документите, Лин Спиърс желае да бъде 
приета като попечителка над богатството на дъ-
щеря си.

В момента настойник на звездата е баща й 
Джейми Спиърс, който настоява да взима реше-
ния за живота й, докато тя има психични пробле-
ми, но според феновете, откакто певицата вече не 
е на терапия в болницата, родителите й я правят 
още по-нестабилна.

Наскоро сестра й Джейми каза, че е важно хора-
та да подкрепят роднините си, които имат бипо-
лярно разстройство.

Бившата на Елтън Джон  
го съди за £3 млн.

Метеорит падна в северната част на Тене-
рифе - автономна общност на Канарски-
те острови. Космическото тяло е падна-

ло на 14 юли, но едва сега става известно за това 
събитие. Музеят на науката и космоса на острова 
потвърди случилото се благодарение на една от 
неговите камери. Изданието публикува и видео, 
показващо падането.

Смята се, че метеоритът е паднал между общи-
ните Икод де лос Винос и Буенависта дел Норте. 
Както беше уточнено, в зоната на падане са от-
крити черни парчета от космическо тяло с раз-
мер на монета и тегло от 10 до 50 г.

Най-големият паднал метеорит е метеоритът 
Гоба, който тежи над 60 тона. Той се съхранява на 
мястото на падането му в Намибия, Югозападна 
Африка. Открит е през 1920 г.

Томас Кук от американския град Меномъни, 
щата Уискънсин, спечели от лотарията $22 
млн., но подели печалбата със свой приятел 

заради уговорка помежду им отпреди 28 г.
Когато Томас разбрал, че е ударил джакпота, 

той си спомнил за уговорка от 1992 г. с прияте-
ля му Джоузеф Фини, че ако някой от тях удари 
джакпота, те ще си поделят печалбата.

Кук разказа, че печалбата го вдъхновила да на-
пусне работа. Сега двамата с Фини, който вече е 
пенсионер, ще могат да отделят повече време на 
семействата си.

Двамата могли да получат цялата печалба, ако 
се бяха съгласили да им се изплаща на части. Те 
обаче предпочели да си вземат полагаемото им 
се, така те прибрали по $5,7 след плащането на 
данъците.

Метеорит падна  
в Тенерифе

Приятели си разделиха 
джакпот от $22 млн.

Том Ханкс и жена му  
станаха гърци

Бритни Спиърс страда от 
биполярно разстройство

Бившата на Елтън Джон - Рената 
Блауел - го съди за 3 млн. бри-
тански лири. Тя твърди, че 73-го-

дишният певец е нарушил условията 
на развода им, след като в автобио-
графията си е засегнал брака им.

Рената се омъжва за Елтън през 
1984 г., но се развежда с него 4 г. по-
късно. Те прекратяват брака си със 
споразумение, което я прави по-бо-
гата с между 5 и 10 милиона паунда.

Рената е подала жалба във Върхов-
ния съд заради нарушения договор. В 
резултат на това психическото й със-
тояние се е влошило и това е така, за-
щото той споменал брака им в своята 
автобиография. Дори се посочва, че 
тя е поискала забрана за публикува-
нето на превърналата се в бестселър 
книга „Рокетмен“ през 2019 г.

Гръцкият премиер Кириакос 
Мицотакис и съпругата му 
Марева се срещнаха с двама 

прочути нови граждани на Гър-
ция - американския актьор и ре-
жисьор Том Ханкс и съпругата му 
Рита Уилсън, съобщава в. „Кати-
мерини". Мицотакис публикува в 
профила си в Инстаграм снимка с 
двукратния носител на „Оскар“ и 
съпругата му, които показват но-
вите си гръцки паспорти.

Рита Уилсън е родена като Мар-
гарита Ибрахимова в Лос Андже-
лис през 1956 г. Майка й Дороти е 
гъркиня, родена в днешна Алба-
ния, а баща й - Хасан Ибрахимов, 
е българин мохамеданин, роден 
в село Брещене край Ксанти, Гър-
ция. Хасан Ибрахимов се мести в 
Смолянско през 1927 г., откъдето 
след Втората световна война еми-
грира в САЩ, сменя си името на 
Алън Уилсън и приема гръцкото 
православие. 
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Сръбският имунолог проф. Борислав Каме-
нов разкри кои са най-добрите витамини 
да се изгради имунитет срещу коронави-

рус, но и че предозирането им може да бъде мно-
го вредно в случай на COVID-19.

Цинкът е изключително важен, ако се приема 
в правилната доза. Той е неразделна част от ос-
новните регулаторни молекули, които коригират 
грешките в нашите стресови клетки.

Витамин D е ключов за коригиране на грешки-
те. Той кара макрофагите да убиват вируса, когато 
влязат в клетката. Ако нямате достатъчно от тях, 
това означава, че сте отровили тялото и че тези 
токсини са изконсумирали наличието на витами-
на.

Вит. С е също толкова важен, колкото пробио-
тиците при хора със стомашни проблеми, смята 
специалистът.

Наскоро певецът Август Ал-
сина разказа в интернет за 
аферата си със съпругата на 

Смит, което шокира феновете на 
двойката. Шок предизвика фактът, 
че музикантът е с 21 г. по-млад от 
Джейда и е приятел на сина й. Той 
също така скандализира обществе-
ността с предположението, че Уил 
Смит е „благословил“ забежката на 
съпругата си.

Съпругата на Уил в отговор също 
шокира - тя призна, че е наистина е 
изневерила на съпруга си преди 4 г. 
Оказа се, че през 2015 г. бракът на 
Смит „е висял на косъм“ и двойката 
решила да направи временна раз-
дяла. Именно тогава Джейда започ-
нала афера с младия певец. Тя е по-
търсила щастие извън брака си, но 
в крайна сметка е осъзнала, че иска 
да се върне при мъжа си.

аскоро певецът Август Ал

Съпругата на Уил Смит  
си призна изневяра

Котката Гли е почти толкова известна, кол-
кото и нейният дом – църквата „Св. София“ 
в Истанбул. След като турските власти взе-

ха решение да променят статута на църквата и 
от музей тя да се превърне в действаща джамия, 
местните хора се питаха дали котката ще трябва 
да се премести. Въпросът за нейната съдба беше 
поставен не само в социалните мрежи, но и в 
местните медии.

Сивата пухкава котка се превърна в любимец 
на посетителите, включително на бившия прези-
дент на САЩ Барак Обама, който беше заснет да я 
гали при посещението си в Истанбул през 2009 г.

Властите поясниха, че „Св. София“ може да оста-
не дом на котката и след превръщането й в дейст-
ваща джамия.

Котката, която ще остане  
в „Св. София“

Любимият ни 
Джоуи - Мат 
Лебланк - вече на 53
Той се ражда в Нютън, Масачузетс през 1967-ма. На 17-го-

дишна възраст се мести в Ню Йорк и осъзнава, че животът 
му няма да бъде забиването на пирони. Там си намира ан-

гажименти като модел в телевизионни реклами.
През 1989 г. се премества в Холивуд, но няколкото сериала, в 

които участва, имат много кратък живот с изключение на „Же-
нени с деца“, но там се появява само няколко пъти. И така до 
1994-а, когато се явява на кастинга за един нов сериал – „При-
ятели". Там Мат Лебланк получава ролята на Джоуи - не осо-
бено съобразителен, но неотразим за жените, актьор в сапун-
ката „Дните на нашия живот“, съквартирант на Чандлър (Матю 
Пери) и съсед на Моника (Кортни Кокс-Аркет).

Най-ефикасните витамини 
срещу COVID-19

Семейство Бекъм разпуска 
на море в Италия
Семейство Бекъм раз-

пуска на море в Южна 
Италия. Виктория, Дей-

вид и децата им си почиват в 
Пулия. С тях е и Никола Пелц 
– годеницата на най-големия 
наследник на фамилията.

Според британски медии 
фамилията е отседнала в 
луксозна триетажна вила. Тя 
е към известна верига хоте-
ли и разполага със собствен 
басейн и огромна градина.

Дизайнерката бе забеля-
зана да се разхожда с деца-
та си и снахата по плажа. На 
снимките, разпространени в 
социалните мрежи, се вижда, 
че е заложила на черни шор-
ти и изрязан потник.

Виктория, която преди дни 
пусна една от ексклузивни-
те си колекции, е карала ве-
лосипеди заедно с любимите 
си хора. Снимана до дъщеря 
си, тя изглежда като моми-
ченце.
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Ново проучване, проведено от американски 
учени от Университета в Мериленд, заед-
но с колегите им от Института по геофизи-

ка на Швейцарското висше техническо училище 
в Цюрих, разкри 37 „корони“ с признаци на прес-
ни вулканични структури на повърхността на Ве-
нера.

„За първи път можем да твърдим, че това не са 
стари вулкани, а са активни, вероятно дремещи, 
но не и мъртви“, казва в прессъобщение Лоран 
Монтеси, един от авторите на изследването.

„Това изследване променя съществено пред-
ставата за Венера – вече можем да твърдим, че тя 
не е изстинала планета, материалите във вътреш-
ността й все още си взаимодействат и това може 
да захрани много активни вулкани“, допълва още 
той.

Полярните мечки може да изчезнат до края 
на века, ако не бъдат взети мерки срещу 
климатичните промени, показват резулта-

ти от ново изследване.
Учените предупреждават, че някои популации 

вече са стигнали до ръба на оцеляването заради 
топенето на арктическите ледове.

Белите мечки се нуждаят от леда в Северния ле-
довит океан, за да ловуват. Когато ледът се пука, 
мечките са принудени да се придвижват на дълги 
разстояния, за да се сдобият с храна.

„Ако ледът си отиде, белите мечки няма да има 
къде да отидат. Намалява броят на новородени-
те, които оцеляват, защото мечета ще се раждат, 
но майките им няма да имат достатъчно телесна 
мазнина, за да отделят мляко и да ги хранят“, каз-
ва д-р Молнар.

На Венера има 
действащи вулкани

Полярните мечки  
може да изчезнат

Певицата Сиара роди  
третото си дете

Домът на Елън Дедженеръс и 
Порша де Роси в Монтесито, Ка-
лифорния, е бил обран на 4 юли.

„Домът е бил избран заради из-
вестността на жертвите на грабежа. 
Откраднати са бижута и часовници 
с голяма стойност. Продължава раз-
следване, за да се открие дали грабе-
жът е свързан с други, наскоро случи-
ли се грабежи в домовете на известни 
хора“, пише в официално изявление 
на полицията.

Заради пандемията от коронави-
рус Елън заснема известното си шоу 
от дома си, но през 2019-а призна, че 
е била в колебание дали да не пре-
крати участието си в предаването, 
което води от 2003 г.

Жената до Елън, Порша де Роси, 
наскоро призна, че също смята, че 
съпругата й трябва да прекрати шо-
уто, за да развива своята „креатив-
ност“ някъде другаде.

Обраха дома на Елън  
и Порша де Роси

Певицата Сиара е дарила със син 
съпруга си, играча по американ-
ски футбол Ръсел Уилсън. Двой-

ката е оповестила раждането на бебе-
то в Инстаграм. Щастливите родители 
са избрали за сина си името Уин Хари-
сън Уилсън.

Сиара е публикувала видео от бол-
ницата. Кадрите показват как певица-
та, която носи черна предпазна маска 
на лицето, гушка бебето си скоро след 
раждането му и припява „Честит рож-
ден ден“.

34-годишната Сиара Принсес и 
31-годишният Ръсел са семейство от 
2016 г. Новороденият Уин е второ дете 
за двойката и трето за певицата. От 
брака си с Уилсън Сиара има 2-годиш-
на дъщеря - Сиена. От предишна връз-
ка с рапъра Фючър певицата има 5-го-
дишен син - Фючър Захир.

Камерън Диас: 
Изолацията с 
дете беше рай
„Изолацията с дете бе просто истински рай“. Това 

призна Камерън Диас във видеоинтервю за шо-
уто на Джими Фалън. Актрисата, която стана 

майка през декември, разкри подробности за това как с 
мъжа й се справят с отглеждането на детето.

Холивудската звезда разказа, че малката Радикс расте 
толкова бързо, че всеки ден е различна. По думите й, тя 
чак сега разбира това, защото приятелите й са я посъвет-
вали да се възползва от всеки един момент, прекаран с 
дъщеричката й.

„Тя не е същото бебе, което беше вчера. Утре ще бъде 
съвсем различно бебе“, коментира Диас.

Актрисата посочи още, че се чувства изключително до-
бре в ролята на майка и е радостна, че може да гледа как 
детето й се променя с всеки изминал ден.
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В зъбите на викинги от погребения на възраст 
1400 г. в Дания, Норвегия, Русия и Велико-
британия палеогенетици откриха следи от 

патогена на едрата шарка. Това предполага, че 
болестта е била разпространена в Северна Евро-
па за около 1000 г., преди да започнат първите го-
леми епидемии в останалата част на Европа.

Сравнявайки това с епидемията COVID-19, хо-
рата, пътуващи по целия свят, са най-големите 
разпространители на вируса. Най-вероятно нещо 
подобно се е случило с викингите като преноси-
тели на едрата шарка. Тя е била с човечеството 
почти през цялото време на своето съществува-
не. Това показват следи от едра шарка върху му-
мията на фараона Рамзес V, както и споменавани-
ята й в китайските хроники.

Викингите първи 
разпространили едрата шарка

Актьорът Орландо Блум е загубил домашния 
си любимец. За това съобщи самият той на 
страницата си в Instagram. 43-годишният 

актьор сподели в социалните мрежи, че домаш-
ният му любимец Майти е изчезнал в Монтесито, 
Калифорния.

Съвсем наскоро очарователният пудел беше 
видян с него и половинката му Кейти Пери, дока-
то се разхождат по плажа в Санта Моника.

„На яката му има номер, на който можете да се 
обадите – ако го заведете на местен ветеринарен 
лекар, приют или полиция, те могат да го върнат“, 
каза актьорът и обеща заплащане.

Той и Кейти очакват съвсем скоро да се роди и 
общата им дъщеричка, за която вече стана ясно, 
че кръстница ще бъде актрисата Дженифър Анис-
тън.

Деми Ловато е казала „Да“ на 
Макс Ерих и сега двамата са 
сгодени. Щастливата новина 

съобщи самата Деми Ловато в лич-
ния си профил в Instagram.

„Официално ще бъда нечий парт-
ньор“, написа Деми в прочувствен 
пост.

„Макс Ерих, знаех, че те обичам в 
момента, в който те срещнах. Беше 
нещо, което не мога да обясня на 
никого. Никога не съм се чувства-
ла толкова безрезервно обичана от 
някого през моя живот“, пише Деми 
Ловато.

Кадрите от момента, в който Ерих 
е предложил брак на Деми Ловато, 
са заснети на плаж в Малибу. Деми 
Ловато е облечена в дълга бяла рок-
ля, а особено впечатление прави го-
дежният пръстен.

Любовната история между двама-
та започна преди четири месеца.

Клои обиди британския дизайнер 
Кристиан Коуън, след като качи снимка 
на рокля, която продава в сайта на Кар-

дашиян-Дженър. Оказва се, че Коуън е дал 
временно роклята на Клои, а в момента тя я 
продава за $1300.

„Защо тази мостра за ревюто ми, която ти 
дадох временно, се предлага за продан? Все 
още не сме получили обяснение“, пише Ко-
уън в Инстаграм.

Все още Клои не е коментирала тази публи-
кация, но роклята е махната от сайта на сес-
трите. Близък на Клои коментира: „Клои не е 
знаела, че той ще си я поиска, защото според 
нея тя е подарък“.

Коуън е сред най-успелите млади дизайне-
ри. Две години след дипломирането си, него-
вите дизайнерски дрехи са носени от Лейди 
Гага, Бионсе, Карди Би и др.

Деми Ловато и Макс Ерих  
се сгодиха

Орландо Блум:  
Сърцето ми е разбито!

Клои Кардашиян обиди 
известен дизайнер

Хари и Меган: Нямаме общо  
с книгата за нас
Принц Хари и съпругата му се разгра-

ничават от предстояща книга, пос-
ветена на времето им в кралското 

семейство. Херцозите на Съсекс заявяват, 
че не са интервюирани за биографичната 
книга.

Книгата, озаглавена „Да откриеш свобо-
дата“, предстои да бъде публикувана през 
август и според британски медии се очак-
ва да хвърли светлина върху неудовлетво-
реността на двойката от двореца и преса-
та.

„Таймс“ цитира откъси от нея, които 
предполагат вътрешни борби между чле-
новете на семейството, като според Хари 
някои негови близки не харесват Меган, а 
други смятат, че популярността на двойка-
та трябва да бъде „обуздана". Книгата пред-
ставя Хари и Меган като „разрушителни 
сили“ на монархията.
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Извънземните 
места на Земята

Т
ези гледки наистина изглеж-
дат сякаш не са от нашата пла-
нета. Формите на пейзажите и 
извивките на хоризонта напом-
нят повече космически места от 

далечни галактики. Но колкото и неверо-
ятно да изглежда, те са истински и са от-

тук, не са 3D картинки и фотошоп.
Приличат на извънземни пейзажи, но 

всъщност са реални местности на плане-
тата ни. Като произведение на изкуство-
то, изваяно от стихиите, времето, обита-
телите, природата, констатира EVA. От 
Китай през Етиопия, Намибия, Нова Зе-

ландия, Туркменистан, Чили, Боливия, 
Мексико... Вижте тези уникални места и 
ако имате път към някоя от тези страни, 
непременно ги включете в списъка си с 
местни забележителности. Със сигурност 
няма да останете разочаровани от тази 
извънземна красота на планетата Земя.

XИзглеждат като фотошоп, но са тук и напълно истински

Сн.: Flickr

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

Deadvlei, Етиопия. 

Салар де Уюни, Боливия. 

Мраморни пещери, Чили. 

Път на Великаните, Ирландия. Планината Данахил, Етиопия. 

Сн.: PixabayСн.: Pixabay
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

