
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

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

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

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

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

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

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

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

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

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Вече почти месец десетки хиляди бъл-
гари излизат по улиците на (предимно) 
София, другите големи градове и чужби-
на, за да протестират срещу овладяната 
държава и нейните представители в ли-
цето на Бойко Борисов и главния про-
курор Иван Гешев. Резултат засега няма, 
въпреки че на извънредно партийно съ-
брание на ГЕРБ в сряда Борисов каза, че 
има вариант за правителство без него. А 
пиарката Севделина Арнаудова напусна 
Министерски съвет и се връща в партия-
та, за да участва в подготовката на избо-
рите. А те идват - дали сега или напролет, 
няма особено значение. Но за ГЕРБ и Бо-
рисов има значение кой ще ги организи-
ра и кой ще брои бюлетините. Ето защо 
толкова отчаяно искат да задържат власт-
та още няколко месеца (плюс разпреде-
лението на няколко милиарда заеми от 
ЕС заради пандемията). 

Протестиращите обаче изглеждат упо-
рити и решени. Все повече българи в раз-
лични точки на света се включват в акци-
ите - къде виртуално, къде събирайки се 
пред посолства и други ключови места в 
Европа. Сънародниците ни в САЩ по ста-
ра традиция изглеждат апатични на това, 
което се случва на политическата сцена в 
Родината - по-малко от 50-ина души се съ-
браха на първия протест в Чикаго преди 2 
седмици. Този уикенд се готви втори.

А протестиращите стават все по-изо-
бретателни - от стотинки през свински 
уши летят към сградата на властта, а пла-
катите са повече от остроумни. В послед-
ните дни обаче те затвориха ключовия 
Орлов мост в София и за определени мо-
менти части от магистралите “Тракия” и 
“Струма” (която води към Гърция). И това 
изглежда предизвика по-голямо недо-
волство у мнозина, отколкото завладява-
нето на държавата от задкулисни субекти, 
едно от последните места на България в 
класациите за свободата на словото, лип-
сата на правосъдие и корупцията. Неу-
добството, че трябва да заобиколиш про-
теста и да добавиш 10-ина минути към 
пътуването, е по-важно от всички тези 
неща, които се случват в България.

Истината е, че протестите трябва да 

причиняват неудобство, да те карат да 
поглеждаш към тях, да им обърнеш вни-
мание. Защото апатията и незаинтере-
соваността са най-голямата заплаха към 
промяната.

В историята на развитите демокрации 
протестите, които водят до реална промя-
на, винаги са били неудобни, неразбрани 
и предизвиквали гнева на зяпачите. Но са 
правили света по-добър за всички. Може 
би за първи път след 89-а година в Бълга-
рия хората са масово по улиците не за да 
протестират срещу ниски пенсии, високи 
сметки за ток или нещо друго такова. Те са 
на улицата, за да защитят принципите и да 
опитат да си върнат държавата и властта 
там, където принадлежи - от ръцете на 
олигарсите в хунтата (на В. Божков, който 
също беше част от нея) и останките от ко-
мунистическите служби обратно в ръцете 
на народа, така, както е по Конституция.

Да, неудобно е да има повече задръст-
вания в София или закъснения по пътя 
за морето - българското или гръцкото. 
Но още по-неудобно е всичко това, сре-
щу което протестират тези хора - липсата 
на разделение на властите, прокуратура, 
данъчни и силови структури, които се из-
ползват като бухалки срещу неудобните, 
превзети медии, задкулисни коалиции и 
задушаването на малкия и среден бизнес 
в полза на политически активисти. Дър-
жавата всъщност е спряла да съществу-
ва така, както би трябвало. А протестни-
ят гняв, затворил някакви зле закърпени 
улици и магистрали, ще ви накара да се 
спрете и вие. И дано, поне за малко, да по-
мислите за това, провокирало действията 
на тези хора. Защото и те не искат да са на 
улицата. Предпочитат да живеят в право-
ва държава с еднакви правила за всички. 
Но знаят, че това трябва да се извоюва. И 
понякога е неудобно.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Протестите трябва да 
предизвикват неудобства
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П
алатковите лагери и блока-
дите на кръстовища и пъти-
ща остават и се разрастват. 
Центърът на София остава 
блокиран след 27 дни на 

протести с искане за оставките на пра-
вителството и главния прокурор Иван 
Гешев. Остават палатковите лагери на 
три възлови кръстовища в столицата 
– на Орлов мост, пред Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ и на 
площад „Независимост“ между прези-
дентството и Министерски съвет.

Шести ден остава блокадата на пътя 
Стара Загора-Хасково, а от понеделник 
вечерта палатков лагер беше разпънат 
и пред общината във Варна.

Същевременно протестиращите на 
Орлов мост излязоха в понеделник с 
ултиматум към премиера Бойко Бори-
сов: още днес да направи своя избор 
- да подаде оставка или да доведе си-
лите на реда, които да отворят отново 
Орлов мост, като ги оглави лично.

„Оставаме тук, на Орлов мост, и

чакаме вашата оставка, 
г-н Борисов!

Или пък вас самия начело на жандар-
мерията“, заявиха те.

Петима участници в антиправител-
ствения протест, които живеят в палат-
ките на пл. „Независимост“, са обявили 
гладна стачка.

Някои от протестиращите гладуват 
вече от 3-4 дни, като един от тях не пие 

дори вода и здравословното му състоя-
ние не е добро. В понеделник органи-
заторите са извикали лекар на палатко-
вия лагер, за да го прегледа.

На Орлов мост са разпънати 23 па-
латки и 9 шатри с общо 30 постоянно 
пребиваващи в тях. 

На бул. „Цар Освободител“ и пл. „Не-
зависимост“ има 7 палатки и 6 шатри с 
8 души. Заради блокадите 17 линии на 
градския транспорт в столицата са с 
променени маршрути.

В началото на протеста на столичния 
площад „Независимост“ едни от орга-
низаторите му, извест-
ни като „Отровното 
трио“ - Арман Баби-
кян, адв. Николай Хад-
жигенов и проф. Ве-
лислав Минеков - се 
оплакаха, че телефон-
ните им разговори 
системно се подслуш-
ват, а хората, които го-
ворят с тях, после би-
ват заплашвани.

Заплахите са 
най-различни

от уволнение до пре-
късване на бизнес, 
проверки, класически 
тип заплахи, обясни 
проф. Велислав Мине-
ков. Адвокат Хаджиге-
нов каза, че организа-
торите повече няма да 
казват предварително 
какви действия ще се 
предприемат, защото 
така предупреждават 
властите и те противо-
действат на планира-
ните прояви на граж-
данско неподчинение. 
Като пример той по-
сочи осуетения опит 
за блокиране на ма-
гистрала „Тракия“ при 
Стара Загора.

Арман Бабикян ко-
ментира, че депутати-
те явно са предпоче-
ли плажните хавлии 

пред пленарната зала, визирайки това, 
че нито опозицията, нито президен-
тът са се възползвали от възможност-
та да предизвикат извънредна парла-
ментарна сесия, на която да се обсъди 
сделката за БТК. Според инициаторите 
на протеста, вдигайки запорите върху 
сметките на „Виваком“ в КТБ, държавата 
е ощетена с 350 млн. лв.

Шести ден остава и блокадата на пътя 
Стара Загора – Хасково, като в понедел-
ник да преговаря с протестиращите 
на място отиде кметът на Стара Загора 
Живко Тодоров, но без успех.

Блокада с палатков лагер в понедел-
ник вечерта беше организирана и пред 
община Варна. Протестиращите разпъ-
наха палатков лагер на възловото кръс-
товище пред сградата на общината и 
обявиха, че

блокадата там 
става денонощна

и движението по бул. „Мария Луиза“ ще 
бъде преустановено.

Демонстрации се проведоха и пред 
полицията в Благоевград, след като 
един от протестиращите на Е-79 в неде-
ля се оплака от полицейски тормоз.

В Бургас също ежедневно се провеж-
да протестно шествие, което в послед-
ните дни блокира движението по въз-
лови булеварди и стигна до Морската 
гара, символизираща „входа на ЕС и 
държавата“.

Протестът се разраства с 
нови блокади и гладни стачки

XПротестиращите затварят още кръстовища и пътища

Вечер протестиращите на Орлов мост се увеличават.

Палатковият лагер на Орлов мост през деня.

Палатковият лагер във Варна.

Блокадата на пътя между Стара Загора и Хасково.

Снимки: БТА

http://restaurantmehanata.com/
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П
ротестът и блокираните пъ-
тища станаха обект на про-
вокации, напрежение, стиг-
на се и до арест. В нощта 
срещу неделя полицията от-

каза да пусне бус с майки на деца с ув-
реждания от сдружението „Системата 
ни убива“ до Орлов мост при протести-
ращите от палатковия лагер. Часове по-
рано майките, които протестират от ме-
сеци с искане за достойни условия, по 
които да отглеждат децата си, бяха пред 
къщата на премиера Бойко Борисов в 
Банкя с бившия омбудсман Мая Мано-
лова и поискаха оставката му. Микробу-
сът бе спрян и обграден от кордон уни-
формени пред Софийския университет. 
Полицията отказа да ги допусне по-ната-
тък. Пътуващите в буса пък отказаха да 
слязат. Стотици протестиращи се стру-
паха около полицейския кордон. Така 
полицаите, които блокираха буса, на 
свой ред се оказаха блокирани.

Стигна се до бутане
и сблъсъци.

След около пет часа чакане един от 
полицаите обясни на майките, че не ги 
пускат към Орлов мост, защото там има-

ло друга група протестиращи, които са 
блокирали кръстовището и не желаят 
да се допускат автомобили. И пътници-
те в буса, и протестиращите обаче мно-
гократно заявиха, че искат майките да 
се присъединят към протеста. Действи-
ята на полицията многократно бяха оп-
ределени от протестиращите като про-
вокация.

Ден по-рано друг случай доведе до 
напрежение край палатковия лагер на 
Орлов мост. В петък сутринта на кръс-
товището, което остава блокирано, бе 

арестуван бившият 
пиар на районната об-
щина в „Младост“ Пе-
тър Кърджилов, след 
като заля с вода въз-
растна жена, я тя го 
удари няколко пъти с 
бастун.

От видеа, разпрос-
трани в социалната 
мрежа, стана ясно как 
преди инцидента же-
ната обикаля около па-
латковия лагер на про-
тестиращите, размахва 
бастун и негодува сре-

щу тях, защото трафикът по възловото 
кръстовище е преустановен.

„В поведението на Кърджилов има 
вина“, но е бил провокиран, казаха про-
тестиращите. Заподозряха, че жената е 
била изпратена нарочно от управлява-
щите, но ГЕРБ отрекоха тя да е била ня-
кога член на партията. Самата жена по-
твърди, че е гласувала за управляващата 
партия и е неин фен, но не била прате-
на от формацията. Срещу Кърджилов бе 
образувано дело за хулиганство. Жената 
също бе задържана за кратко.

Напрежение: Сблъсъци, 
провокации и арести
XБус с протестиращи срещу властта майки бе блокиран от полицията

https://www.facebook.com/nasko17
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П
ротестите в страната в по-
следния месец са намали-
ли сериозно подкрепата за 
управляващата коалиция 
ГЕРБ и „Обединени патри-

оти“. Повече от половината от българи-
те не одобряват действията на прави-
телството, а малко по-малко от 50% не 
харесват работата на премиера Бойко 
Борисов. Това показва изследване на 
„Алфа рисърч“, проведено по поръчка 
на „Дневник“.

Най-негативна е оценката за главния 
прокурор Иван Гешев, за чиято дейност 
56.5% от анкетираните посочват, че 
имат отрицателна оценка, а едва 12.9% 
одобряват дейността му начело на про-
куратурата.

С най-висока положителна оценка е 
президентът Румен Радев, който полу-
чава 43.6% одобрение за работата си и 
22.9% неодобрение.

ГЕРБ бележи спад до 14.5% подкрепа 
от всички гласоподаватели. За по-мал-
ко от три месеца управляващата партия 
губи подкрепа от малко над 6 пункта.

Въпреки твърденията на правител-
ството, че евентуални предсрочни из-
бори и подаване на оставка могат да 
доведат до управление на БСП, данните 
показват, че социалистите също търпят

сериозна загуба 
на подкрепа

При избори сега едва 10.4% заявяват, 
че биха гласували за партията, оглавя-
вана от Корнелия Нинова. Според да-
нните социалистите губят близо 2 пунк-
та подкрепа между месеците май до 
юли.

Сериозни загуби търпи и Движението 
за права и свободи (ДПС), за което днес 
биха гласували 4.5%.

Към момента големите победители от 
протестите изглеждат партията на Сла-

ви Трифонов „Има такъв народ“, „Демо-
кратична България“ и платформата „Из-
прави се.БГ“, водена от Мая Манолова.

При избори сега партията на шоу-
мена Трифонов би получила подкрепа 
от 10.2%. За „Демократична България“ 
биха гласували 6.7% от всички избира-
тели, а за „Изправи се.БГ“ - 3.2%. Общо 
45.7% от анкетираните отговарят, че не 
са решили за кого да гласуват или че 

няма да упражнят правото си на вот.
При изчисление на евентуалната под-

крепа само сред решилите да гласуват 
ГЕРБ получава подкрепа от 26.7%, БСП - 
19.2%, „Има такъв народ“ - 18.8%, „Демо-
кратична България“ - 12.3%, ДПС - 8.3%, 
„Изправи се.БГ“ - 5.9%, и „Обединени па-
триоти“ - 4.1%.

По отношение на оставката на прави-
телството резултатите показват разде-

ление на мненията. Според 36.8% от хо-
рата настоящото правителство трябва 
докрай да изпълни мандата си, като на-
прави смени само на отделни министри.

39.3% искат незабавна оставка и 
предсрочни избори, а 23.9% смятат за 
удачен вариант за оставка на правител-
ството и сформиране на изцяло нов ка-
бинет, който да управлява до редовните 
избори през март 2021 г.

Кой печели и кой губи 
от протестите?

Колаж: „Дневник“

XСпоред „Алфа рисърч“ в парламента биха влезли 6 или 7 партии

https://www.saintjohncapital.com/
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BG ТЕЛЕГРАФ
Рекорден брой починали  
от COVID-19 за ден

Рекордните 16 смъртни случая на 
пациенти с коронавирус са реги-
стрирани в България за последно-

то денонощие. С това общият брой на 
жертвите надхвърли 400 души. Нови-
те заразени са 204 при направени 4137 
PCR теста. Общият брой регистрирани е 
12 159, от които активни са 5071. В бол-
ница се лекуват 823 души, като от тях в интензивни отделения са настанени 43-ма 
души. 6684 са оздравелите, 264 от които са регистрирани през изминалото дено-
нощие. Най-много от новите случаи са в София – 51, следвани от Варна с 42, До-
брич – 19, Стара Загора - 14.

Христо Иванов с нова акция 
до плажа на Доган

Съпредседателят на „Демократич-
на България“ Христо Иванов успя 
да стигне плажа при летните са-

раи на почетния лидер на ДПС Ахмед 
Доган край „Росенец“. Посещението бе 
месец след като той опита да дебаркира 
с лодка, но бе върнат във водата от въ-
оръжени гардове от НСО – личната ох-
рана на Доган. Само ден по-рано „Сво-

бодна Европа“ съобщи, че достъпът до плажа остава блокиран, а на общинския 
път има ограда. Обяснението бе, че се прави ремонт на покрива на сграда, който 
изгоря наскоро, и затова не се пускат хора. При пристигането си Иванов завари 
половината ограда преместена, а пътят – свободен.

Овчаров: Осъдиха ме по 
поръчка на Борисов и Пеевски
Бившият министър на енергетика-

та Румен Овчаров обяви, че осъ-
дителната присъда срещу него е 

поръчана от премиера и лидер на ГЕРБ 
Бойко Борисов и бизнесмена и депу-
тат Делян Пеевски. В края на минала-
та седмица Специализираният наказа-
телен съд наложи на Овчаров 2 години 
условно за безстопанственост. Присъдата е по обвинението, че не е упражнил 
достатъчно контрол върху някогашния директор на „Мини Бобов дол“ Пламен 
Стефанов и с договор за наем изключителните права за добив на въглища са 
прехвърлени на частната фирма „Ораново“.

Прокуратурата търси  
кой е записвал Борисов

Софийска градска прокуратура е обра-
зувала дело за незаконно записване на 
премиера Бойко Борисов. Държавното 

обвинение вече назначило експертиза на из-
теклия в средата на юни първи аудиозапис на 
Борисов, но тя още не е готова. Записът вече 
бе обект на две експертизи в САЩ, поръчани 
от сайта „Биволъ“ и евродепутата Елена Йон-

чева, които показаха, че няма манипулация.
По делото работи екип от наблюдаващи прокурори, които са решили да при-

съединят към делото видеото от премиерската резиденция, както и последния 
аудиозапис на вицепремиера Томислав Дончев.

Дете подкара колата на баща 
си, блъсна жена
Пътен инцидент бе предизвикан от 

дете във Варненско. 10-годишно 
момче открадна ключовете от кола-

та на баща си, подкара я и блъсна възраст-
на жена. Инцидентът е станал около 11:30 часа в понеделник в село Каменар. По-
страдалата е на 66 години. Наблюдаващите лекари съобщиха, че тя е със средна 
телесна повреда. Жената е настанена за лечение в интензивното отделение на 
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград без опасност за живота.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Защо не си тръгва Борисов? Защото 
е обещал много на могъщи хора
X„Той е бандит и има бандитски начин на мислене“, казва политологът Евгений Дайнов

Б
ойко Борисов не може да си 
позволи да подаде оставка, 
защото е дал прекалено мно-
го обещания на прекалено 
много могъщи хора как ще им 

уреди въпросите, бидейки министър-
председател. Това твърди политологът 
Евгений Дайнов в интервю за вестник 
„Сега“.

В него той развива тезата си, че Бори-
сов не е политик и няма политически на-
чин на мислене.

„Той е бандит и има бандитски начин 
на мислене и в никакъв случай, ако при-
ложим към него политически анали-
зи, няма да имаме реалистични изво-
ди. Така, следвайки моята логика, ще ви 
кажа защо Борисов не може да си поз-
воли да подаде оставка. Защото от по-
литическа гледна точка той трябваше да 
го направи много отдавна, докато не се 

беше сринал целият авторитет на ГЕРБ и 
популярност. Но ако мислеше като по-
литик, а той го прави като бандит. Бан-
дитът винаги е обещавал на някого да 
свърши нещо“, казва Дайнов. Той уточ-
нява: „Тези обещания са като финансо-
ви пирамиди и са никога несвършващи, 
губят се в далечината. Вижда се обаче, 
че е поел прекалено много обещания и 
не може да си позволи да сдаде властта 
предсрочно. Ако мислеше като политик, 
отдавна да имахме кабинет „Борисов 4".“

Според Дайнов обаче ситуацията с 
оставката на главния прокурор Иван Ге-
шев е различна. „Демократичните ме-
ханизми и структури, които в момента 
притискат Бойко Борисов, който все пак 
е минал през народен вот, не работят 
при Иван Гешев. Защото той не е минал 
през народен вот и не е част от демо-
крацията. И демократичните механизми 

много по-трудно ще го принудят да по-
даде оставка“, казва той. Според Дайнов 
единственият начин Гешев да падне е 
падащият Борисов да го повлече и него. 
„Защото са като скачени съдове. Въпро-
сът е дали са толкова свързани, че

като падне Борисов, 
ще повлече и Гешев

или той ще направи пирует, както напра-
ви Цацаров преди години, когато Бори-
сов падна от власт. Цацаров се превър-
тя и застана срещу него. Да видим дали 
Гешев може да направи това“, допълва 
Дайнов.

Той все пак прогнозира, че премиер-
ът няма да успее да удържи ситуацията 
и да не подаде оставка. „Всичко е срещу 
него. И общественото мнение е срещу 
него, и масовото съзнание е срещу него. 
Този път протестът не е заключен само 

в София, а недоволството е навсякъде. 
Което е много важно и е от самото нача-
ло - това е народът“, допълва политоло-
гът. Според него на народа му е писнало 
от Бойко Борисов. „Срещу него се обръ-
ща онова, че той стана лицето на тази 
власт и че държеше да се знае, че всич-
ко е негово решение. Сега неприемане-
то на този начин на управление се обър-
на лично срещу него. Затова и няма как 
да не подаде оставка“, твърди Дайнов. 

Той припомня и че европейските ме-
дии гърмят за ситуацията в България, а и 
американските започват да я отразяват. 
„Това означава, че ще започнат да му се 
обаждат и от чужбина разни важни хора, 
за да го питат какво прави.

Не го виждам да оцелее
допълва Дайнов.

Според него не трябва да се задава 
въпросът кой ще дойде, ако Борисов по-
даде оставка.

„Да не боравим с термини от XX век, 
които нямат място в XXI. По света ни-
кой протест отдавна не излъчва лиде-
ри. Всички те държат да не излъчват ли-
дери, което е и новото. Лидерството се 
появява, когато дойде време за избори. 
Тогава вече партиите, някои много до-
бре правят, че стоят отстрани, излизат 
и казват: „Това, за което вие протестира-
хте, ето ние ще го оправим. Гласувайте 
за нас". Двуактова е пиесата. Протести-
те са едно, нямат работа да излъчват ли-
дери или да пишат проект на правител-
ствена програма. След това на избори, 
който успее да убеди българите, че този 
гняв ще го превърне в държавна поли-
тика, той ще вземе гласове“, смята поли-
тологът.

„Вече дълбоко ми писна да живея в 
напълно предвидима безобразна среда. 
Живях в напълно предвидима в своето 
безобразие среда при Живков, живях в 
напълно предвидима безобразна ситуа-
ция и при Борисов. Стига. Трябва да има 
непредвидимост. От нея се ражда ново-
то. Чакаме извънредни избори, когато и 
да са те“, завършва Евгений Дайнов.

Сн.: „Нова Варна“

https://taniasells.com/
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Б
ългарите от 23 града в 12 дър-
жави по света излязоха на про-
тест в подкрепа на недовол-
ството в България. Много от 
тях организираха шествия и 

протести с основно искане – оставка на 
правителството и на главния прокурор. 
Мотото на протестите в чужбина бе „Не 
сте сами“.

Най-мащабно бе шествието във Виена, 
където са се включили над 250 наши съ-
народници.

„Днес се проведе голямо протестно 
шествие във Виена, което е част от вери-
га протести в повече от десет града в Ев-
ропа, САЩ и Канада.

Над 200 души 
скандираха „Оставка“

по централните улици на Виена. Шестви-
ето спря пред музея „Албертина“, а след 
това и пред катедралата „Свети Стефан“, 
премина по пешеходната „Кертнерщра-
се“ и завърши пред бароковата църква „ 
Св. Карл“, разказа Елена Ценова.

За пети път протестираха българите в 
Берлин и Кьолн. Именно в тези два гра-
да беше дадено началото на недовол-
ството сред българите във федералната 
република. На 16 юли се проведоха пър-
вите протести - пред българското посол-
ство в столицата Берлин и пред емблема-
тичната Кьолнска катедрала. Последваха 

демонстрации в Мюнхен, Щутгарт, Ман-
хайм, Франкфурт и други градове на 
страната.

На 23 юли българи се събраха и пред 
централата на Християндемократиче-
ския съюз в Берлин. Целта на протести-
ращите бе да попитат управляващата 
партия в Германия, която заедно с ГЕРБ 
е част от Европейската народна партия, 
защо си затваря очите за случващото се 
в България, за липсата на съдебна рефор-
ма въпреки препоръките на ЕК и Венеци-
анската комисия, както и за начина, по 
който се харчат европейски средства.

Протест имаше и на българите в Сток-
холм. 22-годишната Деница Чанева раз-

каза пред Свободна Европа, че макар и 
малоброен протестът в шведската столи-
ца подкрепя напълно исканията в Бълга-
рия. „Не искаме да се срамуваме, когато 
трябва да кажем откъде идваме. Не ис-
каме България постоянно да е на първо 
място в най-лошите класации в Европа“, 

споделя Деница и казва, че ще се борят, 
докато исканията им станат реалност.

Няколко сънародници се събраха в 
старата столица на Кипър Пафос. Про-
тести имаше и в чешката столица Прага, 
както и в Лондон, Оксфорд и други бри-
тански градове. Българите във Велико-
британия дори планират

масов протест в центъра 
на Лондон

който да привлече вниманието на света 
за ставащото в България.

„На 2 август във Великобритания се 
проведоха протести в Лондон, Оксфорд, 
Ексетър и Бирмингам“, обясни журна-
листката Мария Спирова и припомни, 
че от момента, в който активисти на „Да, 
България“ акостираха на плажа край Ро-
сенец, протест пред българското посол-
ство в Лондон се провежда всеки ден. „В 
Оксфорд лекар анестезиолог пътува до 
центъра на града в почивката на болнич-
ната си смяна, за да подкрепи протеста“, 
разказва Мария. Организаторът на съби-
тието в Ексетър пък е прекарал нощта в 
спешното отделение на местна болница, 
но въпреки това е отишъл на протеста.

Париж бе един от градовете, в които 
сънародниците ни също изразиха недо-
волството си, макар че протестът им не 
може да бъде наречен „спонтанен“. При-
чината – стриктните правила за получа-
ване на разрешение от местните власти.

Протестиращите са изпратили нота 
до 160 дипломатически представител-
ства, до френските медии, до френските 
държавни институции, както и до евро-
пейските институции. В тях те задават и 
въпрос защо Европа мълчи пред случва-
щото се в България.

Във Великобритания работят и жи-
веят над 200 хиляди българи. Сред тях 
е и Николинка. В България е била учи-
тел по история, френски и английски.

„С моята учителска заплата не бях в 
състояние да покривам разходите и 
да помагам на дъщеря ми, която беше 
студентка по това време“, разказва же-
ната. Всеки ден тя изминава повече от 
100 км – от Брайтън до Лондон, за да 
бъде на протеста.

„Тези хора са много борбени, мно-
го горещи сърца имат тези млади хора 

и имат такъв оптимизъм да променят 
страната и аз вярвам, че точно тези 
млади хора ще помогнат да се проме-
ни България към добро. Те имат дру-
го съзнание. Техният манталитет не е 
манталитетът, може би характерен за 
хора на моята възраст. Тук са в демо-
кратична страна. Сравняват, виждат 
какво е в България. Не им харесва, ис-
кат да бъде така, както е в Англия в мо-
мента – демократична страна, където 
народът не се плаши от управниците“, 
споделя тя.

Всеки ден: Да пропътуваш 
100 км, за да протестираш

В 23 града по света: „Не искаме 
да се срамуваме“

Протестът във Виена

Берлин

БирмингамСидни

Сн.: Facebook

XСънародниците ни планират още акции, за да 
привлекат вниманието към ставащото в България

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
ългарите в различни градове 
на САЩ и Канада подкрепиха 
сънародниците си в Родината 
в протестите срещу правител-
ството на Бойко Борисов и сре-

щу главния прокурор Иван Гешев.
Българите от Чикаго и Ню Йорк и в не-

деля скандираха за оставка на правител-
ството в България. За Чикаго това е втори 
протест, а в Ню Йорк е трети. Сънародни-
ците ни се обединиха под мотото на хаш-
тага #нестесами.

Някои постнаха нови снимки, други 
припомниха предишните протести.

Някои от българите, живеещи в Чика-
го, предприеха символичен поход от Вет-
ровития град в Илинойс до Милуоки, Уис-
консин, за да покажат, че българите от 
всички точки на Америка искат промяна 
в Родината. „Не може да сме първата дър-
жава по корупция и последна по свобода 
на словото“, казва Даниел Дженев, един 
от организаторите. „Въпреки че живеем в 
Чикаго от 20 години,

всички имаме роднини там
а и никога не сме спрели да си мислим, че 
един ден може да се върнем, така че сме 
силно заинтересовани България да е нор-
мална европейска държава“, добави той.

И българите в Канада подкрепиха про-
тестите в България. Те не за първи път из-
лизат на улицата с плакати и знамена, по-

добно на сънародниците си в Родината.
В Монреал групата на българите набъб-

на до 40 и повече души въпреки дъжда. 
„Много хубаво се получи, че се отвори 
дупка точно около часа на протеста, така 
че дойдоха много хора“, казва Мария Мо-
нева, един от организаторите.

Българите в Монреал се присъединиха 

към инициативата „предай щафетата“, в 
която сънародници в 22 града извън Бъл-
гария протестираха паралелно или почти 
паралелно на принципа на щафетното бя-
гане. „Вижда се, че между нас тук, в Мон-
реал, има особен дух. Дух на промяната“, 
констатира Монева.

„Този път всички бяха много креатив-

ни. Имаше един мъж с плакат „Събирам 
чета“, имаше торта „Сахер“, друг мъж до-
несе шкафче, подобно на това от

компроматните снимки 
с Борисов

и сложи на него снимки на Доган и Пеев-
ски. Имахме и учебник по английски език 
за министър Ангелкова“, разказва още 
Монева.

Други българи в Монреал показаха 
подкрепата си онлайн.

Малка група от близо 15 души се съ-
бра в Торонто, където живеят най-много 
наши сънародници. Според тях Бойко Бо-
рисов и Иван Гешев са позор за страната 
ни и трябва да си отидат от властта. „Ос-
тавка и затвор“, казва Анна Спилман.

За трета поредна седмица протестират 
и сънародниците ни във Ванкувър. „Вина-
ги идват различни хора и това е най-хуба-
вото“, казва Мира Стоянова. „Срещам все 
повече хора, които искат да се върнат в 
България. И ние със семейството ми сме 
сред тях. Но е много трудно да се вземе 
такова решение при тези обстоятелства“, 
допълва тя.

Някои от посланията във Ванкувър гла-
сяха „Това е само началото на борбата в 
гнилото“, „Долу мафията“ и „Всички заед-
но“.

Нови протести в САЩ 
и Канада: Не сте сами!
XСънародници от Чикаго, Ню Йорк, Монреал и Торонто 

подкрепиха исканията на протеста в България

СИБИЛА  
ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

Шкафче, пистолет и пачки и на протеста в Монреал.

Призив за оставка и от Торонто.
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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.

Ураганът Исаяс връхлетя 
Северна Каролина

Ураганът от първа степен Исаяс връх-
летя Северна Каролина с ветрове 
със скорост от 140 километра в час. 

Стихията удари сушата близо до градчето 
Оушън Айл Бийч. Ефектът от урагана беше 
усетен още преди той да достигне сушата. 
Близо до Миртъл Бийч, Южна Каролина, 
улиците се наводниха още в понеделник 
вечерта. Пожарникари се отзоваха на сиг-
нали за потънало превозно средство. Шофьорът, който е бил сам в колата, е спа-
сен. В следващите часове стихията утихна.

Тръмп съкращава наполовина 
военните в Афганистан

Съединените щати ще намалят числе-
ността на американския контингент 
в Афганистан от 8000 на 4000 души. 

Това обяви американският президент До-
налд Тръмп в интервю за телевизия HBO. 
Попитан от водещия как е станало така, 
че контингентът в Афганистан е като при 
предшественика му Барак Обама, Тръмп 
обясни, че 8.8 хил. американски войници 

ще бъдат намалени до 4-5 хил. „много скоро". Тръмп първоначално обеща пъл-
но изтегляне от Афганистан. В действителност първоначално имаше увеличава-
не на войниците до 14 хил., последва намаляване до броя от времето на Обама.

11 окръга в Илинойс с повишен 
риск заради COVID-19
В 11 окръга на Илинойс е обявено по-

вишено ниво на опасност заради 
COVID-19. Това обявиха от щаба за 

обществено здраве на губернатор Джей 
Би Прицкър. Това се налага заради голе-
мия скок на заразени за последните дни. 
Само за ден в Илинойс положителни про-
би са дали 1941 души при направени бли-
зо 50 000 теста. Това е рекорд, след като на 
24-и май бяха регистрирани близо толко-
ва заразени. Здравните власти са взели под внимание не само броя на заразени-
те, но и рисковите мероприятия, които предстоят.

Момиче оцеля 8 дни в гората 
след проблем с колата

Тийнейджърка оцеля в продължение на 
осем дни в гора, хранейки се с горски 
плодове, след проблем с колата. Мо-

мичето бе обявено за издирване, а полици-
ята се опасявала, че 18-годишната Джована 
Фуда е отвлечена, след като тя изчезнала на 
24 юли, а малко по-късно колата й била на-
мерена на отдалечен път в Каскадските пла-
нини, щата Вашингтон. Тя била в кафене и се 

е прибирала към дома си, когато колата й се е счупила близо до дълбоко дере в 
гората, а мобилният й телефон нямал сигнал.

Учители от 25 щата против 
отваряне на училищата
Учители и помощен персонал от над 

35 училищни окръга в 25 щата в САЩ 
протестираха срещу отварянето на 

училищата в момент, в който в много час-
ти на страната има увеличение на случаите 
на зараза с коронавируса. Протестиращи-
те настояват присъствените занятия да не 
се провеждат, докато данните на учените 
не го позволят. Демонстрантите искат и по-
малки класове и тестване за вируса на учениците, както и осигуряване на адек-
ватен брой съветници и медицински сестри за училищата.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп драматично увели-
чава таксите за най-търсе-
ните имиграционни услуги 
като работни визи, студент-

ски стажове, промяна на статус и US 
гражданство. Новите такси за подава-
не на документи за виза и гражданство 
влизат в сила след 60 дни - от 2 октом-
ври.  

Разрешителни 
за работа

С 55% скача и разрешителното (I-129 
Н-2В) за работа на временни чуждес-
транни работници на нискоквалифици-
рани позиции като студенти, които ид-
ват на лятна бригада. Сега те ще плащат 
715 долара, а преди цената е била 460 
долара.

55% е увеличението за разрешително 
за работа за надарени чужденци като 
артисти, музиканти, художници. Сега 
цената за тях ще бъде 705 долара, а пре-
ди е била 460 долара.

Визите P (атлети, артисти на турне-
та), Q (имигранти на културен обмен), R 
(религиозни лица), H3 (стажанти) стават 
695 долара. С такива визи идват и бъл-
гарските артисти на турнета в САЩ.

Разрешително за работа (I-765), кое-
то ползват и студенти за стаж след за-
вършването (OPT), ще струва 550 дола-
ра. Досега беше 410.

С цели 75% скача подаването на мол-
бата I-129-L за чуждестранни работни-
ци, които работят за американска ком-
пания в чужбина и са трансферирани 

в Америка - от 460 долара на 805 дола-
ра.

Зелени карти 
и гражданство

760 долара ще е таксата за подаване 
на молба за промяна на временната зе-
лена карта с постоянна (I-751), когато е 
получена чрез брак. Досега кандидати-
те за това плащаха 595 долара.

Петицията за зелена карта за чужде-
нец, близък на американски гражданин 
(I-130), скача от 535 долара на 560 дола-
ра. Молбата за зелена карта на съпрузи 
(I-129F) пък става по-евтина – 510 дола-
ра, в сравнение с 535 долара досега.

Петицията за гражданство (N-400) 
вече ще струва почти двойно - увеличе-
нието е с 81%. Досега таксата на имиг-
рационните беше 640 долара, а сега ще 
е 1,160 долара (при подаване на доку-
ментите онлайн). Таксата от $85 за сне-
мане на отпечатъци и снимка ще бъде 
премахната.

Със 148% скача искането за изслуш-
ване по решение за натурализация (N-
336). Сега хората ще плащат за това 1735 
долара, ако подават хартиени докумен-
ти. Преди цената е била 700 долара.

Визи
Таксата за визата за висококвалифи-

циран чуждестранен работник (H-1B) 
ще струва 4000 долара. Ще има и такси 
за подновяване. 850 долара става ви-
зата за сезонни земеделски работници 
(H2A) за 20 посочени кандидата.

Молбата за промяна на статута (I-485) 
става по-евтина с 10 долара, но имигра-
ционните ще начисляват такси за три 
свързани форми: I-485, I-765 и I-131 (за 

документ за пътуване).
Имиграционните искаха промяна и в 

таксата за бързо обработване на доку-
ментите. Добрата новина - цената ще ос-
тане същата. Обработката обаче ще ста-
ва в рамките на 15 работни дни, а не на 
15 календарни дни. Това означава, че 
ще отнема до 4 дни по-дълго време, за 
да се получи отговор, въпреки допъл-
нителната такса от 1,440 долара.

С променените такси САЩ стават и 
една от малкото страни, които искат 
пари за подаване на молба от бежанец 
- $50. Освен това администрацията на 
Тръмп въвежда за тези хора и такса за 
разрешително за работа от $490, като 
явната цел тук е да откаже хората да 
търсят убежище в САЩ.

Имиграционната служба USCIS е пред 
фалит и търси финансова инжекция от 
Конгреса след няколко години на не-
нужно увеличение на проверките и 
допълнителни пречки пред легалната 
имиграция, създадени от Тръмп, които 
увеличиха работата за службата и нама-
лиха подадените молби и с това прихо-
дите от такси.

XВижте с колко се увеличават и за кои услуги

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Тръмп вдига таксите 
за визи, гражданство 
и промяна на статут
виза такса сега нова такса увеличение 

в проценти
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До следващата година прези-
дентът Тръмп ще е намалил 
легалната имиграция в САЩ с 
49% - дял, обобщаващ време-
то, откакто стана президент. 

Намаляването на легалната имиграция 
е за няколко категории имигранти и из-
глежда, че държавният глава няма да 
спре дотук. Това ще има значителни по-
следствия за икономическия растеж в 
Америка според нов анализ.

Намаляването на законната имиграция 
навреди най-много на бежанците, рабо-
тодателите и американците, които искат 
да живеят със съпрузите си, родители-
те или децата си, които нямат граждан-
ство. Действията на Тръмп също така се 
отразяват на възможностите за налична 
работна ръка. „Средният годишен ръст 
на работната сила, ключов компонент от 
икономическия растеж в Америка,

ще бъде приблизително 
59% по-нисък

в резултат на имиграционните политики 
на президентската администрация, спо-
ред анализ на Националната фондация 
за американска политика. „Икономиче-
ският растеж е от решаващо значение 
за подобряване на стандарта на живот, 
което означава, че по-ниските нива на 
законна имиграция носят значителни 
последици и за гражданите“, казват екс-
пертите.

По-малкото имиграция вероятно ще 
забави и икономическото възстановява-
не на Америка от CОVID-19. Икономисти 
от Оксфордския университет заключиха, 
че без имигранти, които допринасят за 
количеството и качеството на предлага-
нето на работна ръка, икономиката няма 
да се възстанови. За разлика от 2011 и 
2016 г., когато имаше такива имигранти 
и Америка видя икономически растеж 
след последната рецесия от 2008 г.

Икономистите Пиа Оррениус и Кло-
уи Смит от Федералната банка на Далас 
също казват, че без имиграция американ-
ската икономика ще расте трудно. „Заба-
вянето на растежа на работната сила е 
резултат от редица фактори - застарява-
нето на населението в САЩ, оттегляне-
то на бейби бумърите и намаляването 
на раждаемостта“, пишат икономистите. 
„Друг елемент е имиграцията. Имигран-
тите и техните деца допринесоха за по-
вече от половината растеж на работната 
сила през последните две десетилетия. 
Икономиката се разширява с нарастване 
на работната сила и нейната производи-
телност. Поради пенсионирането на бей-

би бумърите и застаряването на населе-
нието като цяло

имиграцията ще играе 
още по-голяма роля

за напредването на растежа на работна-
та сила, отколкото в миналото“, обобща-
ват те.

Националната фондация за американ-
ска политика също има предвиждания, 
подобни на вече изброените. Тя прогно-
зира, че броят на законните имигранти 
ще намалее с 49% (или с 581 84 души) 
между 2016 и 2021 г. поради политики-
те на администрацията на Тръмп и това 
ще застраши икономиката на Америка. 
С други думи, през 2016-а имигрантите 
са били 1,183,505, а през 2021-а ще са 
само 601,660.

Тръмп намали легалната имиграция с 
49%, без да промени закона за имигра-
цията в САЩ. Той използва президент-
ски административни укази, някои от 
които се оспорват в съда.

Как се отразява политиката на Тръмп 
срещу имиграцията на отделните кате-
гории имигранти?

Непосредствените 
роднини на US граждани

Предвижда се броят на тези имигран-
ти да намалее с над 50% между 2016 и 
2021 г. Това означава, че около 300 000 
по-малко съпрузи, деца и родители на 
американски граждани биха се събрали 
да живеят заедно в Америка през 2021 г.

Трите политики, които са най-отго-
ворни за спада на броя на роднините 
имигранти, са забраната за пътуване от 
6 мюсюлмански страни, прокламацията 
на президента от 22 април 2020 г. за пре-
дотвратяване на влизането на родители 

на граждани на САЩ (и други) и прави-
лото за хората на помощи (public charge 
rule).

Бежанците по 
политически причини

За периода 2020 г. администрацията 
на Тръмп установи годишен лимит за бе-
жанците с 84% по-нисък от последната 
година на администрацията на Обама 
(от 110 000 души до 18 000 души). Към 17 
юли 2020 г. в САЩ са пристигнали само 
7848 бежанци.

Получилите статут 
на бежанци

Подобно на търсещите убежище, хо-
рата, които вече имат статут на бежа-
нци получават разрешение за посто-
янно пребиваване година или повече 
след одобрението. Администрацията на 
Тръмп попречи на имигрантите от Цен-
трална Америка да кандидатстват за 
убежище на границата и направи много 
други промени, които ще намалят броя 
на бежанците.

Имигрантите роднини 
на US граждани

Повод за прокламацията на прези-
дента от 22 април 2020 г. за „спиране“ 
на влизането на имигранти беше панде-
мията с коронавируса. Тя обаче изглеж-
да е създадена, за да предотврати ими-
грацията на пълнолетни деца и братя и 
сестри на американски граждани, как-
то и съпрузите, непълнолетните деца 
и възрастните неомъжени деца на за-
конни постоянни жители на САЩ. Око-
ло 94% от лицата, спонсорирани в кате-
гориите за роднини, трябва да влязат в 
САЩ, за да могат да получат статут.

Спирането на имигрантите от тази ка-
тегория вероятно ще продължи за не-
определено време, ако Доналд Тръмп 
спечели втори мандат, освен ако съдия 
не постанови прокламацията за неза-
конна. Американската асоциация на 
адвокатите по имиграция, Центърът за 
действие за правосъдие и Лаборатория-
та по иновационно право наскоро заве-
доха дело срещу прокламацията от име-
то на 23 лица и организации.

Имигранти, идващи 
чрез работа

„Неизползваните бройки за роднини 
за 2020 г. ще бъдат прехвърлени за ка-
тегорията на базата на заетост за 2021 
г. „Въпреки това е възможно Служби-
те за гражданство и имиграция на САЩ 
(USCIS) да не постигнат нужното ниво 
за обработка на молбите и законна-
та имиграция през финансовата 2021 г. 
ще бъде по-ниска, особено предвид фи-
нансовите затруднения, които изпитва 
USCIS, казват експерти.

Имигрантите, спечелили 
лотарията за зелена карта

Спирането на лотарията за зелена 
карта ще продължи, докато продължава 
спирането на нови имигранти. С набли-
жаването на изборите администрацията 
на Тръмп, под прикритието на възгледа 
за имиграцията, основана на заслуги, из-
глежда е готова да приеме други мерки 
за намаляване на броя на имигрантите. 
Спечелването на лотарията зелена кар-
та е мечта на хора от цял свят. Много 
от тях са способни да допринесат зна-
чително за американската икономика, 
но сега няма да ги има. Заради имигра-
ционната политика на Тръмп.

XИмигрантите допринесоха за растежа на икономиката през последните две десетилетия, сочи анализ

Тръмп намали легалната имиграция 
наполовина. И няма да спре дотам

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Канада разреши ремдесивир 
срещу COVID-19
Канада разреши пускането на па-

зара на антивирусното лекарство 
ремдесивир, използвано при лече-

нието на тежко засегнати от новия коро-
навирус пациенти. Медикаментът обаче 
се разрешава за лечение само на паци-
енти, които имат сериозни симптоми 
на COVID-19 и пневмония и които имат 
нужда от допълнителен кислород, за да могат да дишат. Тези пациенти трябва да 
са на над 12 години и да тежат най-малко 40 килограма. Ремдесивир ще бъде из-
ползван само в здравните заведения, в които пациентите ще могат да бъдат сле-
дени отблизо.

Три торнада причиниха  
щети край Отава

Три торнада със слаба интензивност 
минаха през югозападната част на 
Отава в неделя следобед. В момен-

та все още хората в района разчистват 
пораженията, причинени от природата.

Едно от селата, Кинмаун, което е на се-
вероизток от Торонто, е било ударено от 
ветрове със сила около 150 километра в 

час. Много дървета са били изкоренени, има и много домакинства без ток.
Торнада със 130 километра в час са засегнали и две села на юг от Отава, където 

също са причинили щети.

Канада готова да екстрадира 
шефа на Huawei в САЩ
Генералният прокурор на Канада 

обяви, че са изпълнени изисквани-
ята за екстрадиране на главния фи-

нансов директор на Huawei Мън Ван-
чжоу в САЩ.  Документите, които бяха 
подадени миналата седмица и бяха пуб-
ликувани в медиите в петък, дават дока-
зателства в подкрепа на задържането 
на Вънчжоу. Те предшестват официалното изслушване на комисията, което ще 
се проведе през април 2021 г. Канадските власти арестуваха Мън във Ванкувър 
през 2018 г. по американска заповед. Тя е извън гаранцията.

Малък самолет кацна  
на паркинга на магазин

Малък самолет кацна аварийно 
на паркинга на супермаркет в 
Нелсън, Британска Колумбия. 

Според заместник-началника на пожар-
ната Майкъл Далоаз пилотът и пътни-
кът са били транспортирани в болница 
с незначителни наранявания. Едното от 
крилата на самолета ударило паркира-
на кола, но тя е била празна. Няма други 

пострадали при инцидента. До него се е стигнало, след като пилотът не успял да 
направи нужното, за да се приземи на пистата на близкото летище. Започнало е 
разследване на катастрофата.

Канадец с Гинес рекорд  
по бързо колоездене
Жител на канадската провинция 

Манитоба постави Гинес ре-
корд, като измина над 11 315 ки-

лометра за 30 дни. 63-годишният Арвид 
Лоуен подобри предишното световно 
постижение в дисциплината, поставе-
но от британеца Марк Бомон през 2017 
г. Лоуен постави световен рекорд през 
2011 година, като премина на колело 
разстоянието от Ванкувър до Халифакс за 13 дни, 6 часа и 13 минути. Той е чове-
кът, който е прекосил най-бързо Канада на велосипед.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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И
мпайър стейт билдинг е из-
раз на икономическата мощ 
на САЩ вече почти 90 годи-
ни, но от няколко месеца 
също така символизира и 

борбата срещу коронавируса.
Някога претъпканите 102 етажа на 

443-метровия арт деко небостъргач в 
Манхатън са предимно празни, след 
като в Ню Йорк се разрази най-голямото 
огнище на COVID-19 в страната.

Седмици след смекчаването на мер-
ките в Ню Йорк десетки компании с 
офис пространство в една от най-из-
вестните сгради в света се опитват да 
разберат кога, как и дали въобще да се 
върнат.

Същата история се разиграва в целите 
САЩ и по света. Нещо толкова нормал-
но като работата в голям офис изведнъж 
стана почти немислимо за мнозина.

Отварянето на 22 юни позволи на уп-
равата на сградата да покани наемате-
лите обратно, стига максималната за-
етост да остане под 50%. Но повечето 
компании, базирани в Емпайър стейт 
билдинг - от технологични фирми като 
LinkedIn Corp и луксозната марка часов-
ници Bulova до организации с нестопан-
ска цел като Световния фонд за памет-
ниците - са избрали

да продължат 
да работят от дома

След проучване управата на сградата 
очакваше едва 15 до 20% от обичайни-
те 15 000 души да се върнат на работа. 
Но дори и тези компании, които ще под-
държат офисите си, не очакват ситуаци-
ята някога да бъда същата.

Global Brands Group има 15-годишен 
договор за наем на шест етажа офис 
площи от 2011 г., но вече е казала на слу-
жителите си, базирани в Ню Йорк, че ни-
кога няма да се изисква да се върнат в 
офиса.

Примамливостта да се работи в „неве-
роятна корпоративна централа“ е при-
тъпена от пандемията, каза Рик Дарлинг, 
главен изпълнителен директор на фир-
мата за облекла и маркетинг, пред Рой-
терс. „Централите стават по-маловажни“, 
каза той. „Ако вашите хора са разпръс-
нати, работата на вашата компания се 

превръща в истинската престижна точ-
ка.“

Компанията все още не е взела реше-
ние какво ще прави с офис площите, но 
ще има нужда от някои от залите за по-
казването на модни колекции, каза Дар-
линг.

Всичко ще бъде 
както преди

Подобна промяна на нагласите би мо-
гла да създаде неприятности за Empire 
State Realty Trust Inc, която е собственик 
и управлява сградата, както и за други 
големи търговски компании за недви-
жими имоти в града и извън него.

Стойностите на офис имотите в Ню 
Йорк вероятно са паднали с 10% по вре-
ме на пандемията, заяви Даниел Исма-
ил, водещ анализатор в изследовател-
ската фирма за недвижими имоти Green 
Street Advisors.

Акциите на Empire State Realty са спа-
дали с близо 53% от края на 2019 г. на 
фона на общия 25% спад тази година в 
индекса на FTSE Nareit Equity O�ce, кой-
то проследява инвестициите в недвижи-
ми имоти.

Заради епидемията беше затворена и 
наблюдателната платформа на Емпайър 
стейт билдинг - истински магнит за тури-
стите, който миналата година генерира 
над една пета от приходите за групата, 
която има и други офис и търговски пло-
щи в града.

Въпреки това изпълнителният дирек-
тор Антъни Малкин остава оптимист. 
Семейството му е свързано с Емпайър 
стейт билдинг от 60-те години на мина-
лия век и той е убеден, че сградата ще 

надживее временното, макар и болезне-
но въздействие на коронавируса.

Няма компании, които да са прекрати-
ли договорите си за наем, каза Малкин 
пред Ройтерс. „В момента, когато имаме 
лечение или ваксина, всичко ще се вър-
не по начина, по който беше.“

Компанията все още получава голя-
ма част от дължимите наеми - през ап-
рил събираемостта спадна до 73%, но се 
възстанови до 83% до 1 юни. Компания-
та предложи отлагане на плащанията на 
малка част от наемателите, което помог-
на за поддържане на стабилна обща зае-
тост от около 96%.

Престиж сред партньорите
Shutterstock Inc, която подписа 11-го-

дишен договор за лизинг през 2013 г., ще 
следва стриктно заповедите от власти-
те за това кога и как да се върне, заяви 
Хайди Гарфийлд, главен юрисконсулт на 
компанията и временно шеф на човеш-
ките ресурси. Платформата има близо 
8000 кв. м с отворен план, който включва 
голямо кафене, библиотека, тераса, сту-
дио за упражнения и зони за отдих.

Представители на по-малки наема-
тели като Human Rights Foundation и 
Human Rights Watch заявиха, че ембле-
матичната сграда вдъхва доверие на до-
нори и потенциални партньори, незави-
симо от това къде работят служителите.

„Да бъдем в Емпайър стейт билдинг е 
солиден компонент от нашата репута-
ция“, заяви президентът на Human Rights 
Foundation Тор Халворсен. „Хората вед-
нага приемат, че си платежоспособен, че 
вършите истинска работа.“

Но други наематели са по-малко уве-

рени. Несигурни как може да изглежда 
бъдещето на работата, те се съмняват 
дали има смисъл да харчат солидни суми 
за офис пространство.

Според данни на компанията един 
квадратен метър в тяхна сграда в Ман-
хатън струва 6.5 долара, в сравнение със 
средно 8 долара за кв. м в други подоб-
ни офис сгради в района. Цените не са 
се променили много по време на панде-
мията, заяви директорът на фирмата за 
недвижими имоти CBRE Group Inc Никол 
ЛаРусо, като добави, че процесът на пов-
торно отваряне на Ню Йорк може да до-
веде до „по-голямо преразглеждане на 
цените“.

Новата нормалност
Посетителите на Емпайър стейт бил-

динг веднага се сблъскват с новата реал-
ност. Всеки, който влиза в сградата, тряб-
ва да носи маска и дезинфектант за ръце, 
каза Малкин.

Ръководството затвори някои вхо-
дове, а част от търговските площи на 
първия етаж се използват за станции за 
проверка на температурата и други са-
нитарни нужди. Във фоайето за асан-
сьорите има стикери на пода, на които 
хората трябва да стоят.

Подобни стикери има и на тротоари-
те пред главния вход в подготовка за от-
варянето на наблюдателната платфор-
ма следващия месец. Атракцията донесе 
над 125 млн. долара приходи за компа-
нията миналата година.

Някои компании преоценяват лизин-
говите си договори.

Компанията за козметични продукти 
Coty Inc прехвърли над 4600 квадрат-
ни метра от своите офиси на „ЛинкдИн“ 
на „Майкрософт". Туристическият сайт 
Expedia Group Inc, който има офиси на 
72-ия етаж, заяви, че е отложил „няколко 
проекта за недвижими имоти“, за да за-
пази ликвидността си.

Дори веднъж пандемията да е отмина-
ла, пазарът на офиси вероятно ще остане 
безвъзвратно променен според анали-
затора Исмаил от Green Street Advisors.

„Големите компании откриха повише-
но ниво на комфорт сред хората, работе-
щи от дома, което според мен вероятно 
ще се ускори в бъдеще.“

XНяколко отговора за това накъде върви пазарът на офиси след удара на пандемията

Какво предстои за офис сградите?

Сн. Pixabay

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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В 
последното проучване, на-
правено сред продавачите 
на жилища от Qualtrics, 87% 
от анкетираните са заявили, 
че са загрижени, че домът им 

няма да може да се продаде поради пан-
демията и произтичащата от това иконо-
мическа криза. От анкетираните 51% са 
отговорили, че са „сериозно притесне-
ни.“ Това безпокойство изглежда разум-
но, като се има предвид настоящото със-
тояние на икономиката. Данните обаче 
показват, че купувачите на жилища все 
още са много активни въпреки неудоб-
ствата и проблемите, които американ-
ските семейства преживяха тази година.

Последният доклад за продажбите 
на имоти, публикуван от Националната 
асоциация на брокерите в САЩ (NAR), 
разкри, че

340 000 еднофамилни 
жилища са продадени

в страната само миналия месец. Послед-
ният отчет на NAR за имотите, които са 
„под договор“, тоест, такива, които са 
вече в процес на същинската продажба, 
надмина броя от миналия месец с над 
44%, което далеч надхвърли прогнозите 
на анализаторите от 15%.

ShowTime съобщи, че молбите за ог-
леди на домове (практически и виртуал-
но) са се увеличили във всеки регион на 
страната и са нараснали с 21.4% в цяла-
та страна за същото време на миналата 
година.

Докато активността на купувачите на-
раства, броят на обявите за продажба 
е паднал до все по-ниско ниво. Zelman 

Associates в последния си доклад за жи-
лищни имоти разкри, че инвентариза-
цията на жилищата като процент от до-
макинствата е спаднала до 1,2%, което е 
половината от средното за дългосрочно 
ниво и е по-ниско от всеки друг период 
от нашата история.

Войните за наддаване 
при офертите

се задават отново.
С нарастващото търсене на купувачи-

те и с намаляване на предлаганите жи-
лища, купувачите отново се оказват в 
ситуация на наддаване с други купува-
чи. В скорошна публикация в блога NAR 
разкри:

„Средно имаше около три оферти за 
дом, за който са направили сделка през 
май 2020 г. Около две са били оферти-

те за един дом през април 2020 г., а за 
сравнение, през май 2019 г. те са били 
2.3 оферти за един дом.“

Наддаването на купувачите гаран-
тира, че къщите се продават бързо на 
цена близо или дори малко над цената 
на обявата.

В заключение, ако мислите да про-
давате, не се притеснявайте да пусне-
те къщата си на пазара в момента. Няма 
по-добро време за продажба от това, 
в което търсенето за имота е голямо, а 
предлагането (и потенциалната ви кон-
куренция) е малко. Точно в този момент 
ще договорите най-добрата си възмож-
на сделка.

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.

Koe e най-доброто време 
за продажба на жилище?

XВижте какво показва анализът на специалистите

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Сн.: Flickr

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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М
ного пътувания на аме-
риканци в Европа това 
лято се провалят, защо-
то те не са добре дошли 
на Стария континент за-

ради вихрещата се пандемия от корона-
вирус в Щатите.

Един от потърпевшите е адвокатът Ге-
орг Хаселман, който живее заедно със 
семейството си в Бетезда, едно от пред-
градията на Вашингтон. Имали големи 
планове за това лято със съпругата си 
- да посетят заедно с двете деца Фран-
ция. Но планираното пътуване няма как 
да се състои, защото четиримата са аме-
рикански граждани, разказва „Дойче 
веле“.

Георг е роден в германската провин-
ция Северен Рейн-Вестфалия. „Обикно-
вено пътувам два пъти годишно до Гер-
мания по работа, но сега не знам кога 
отново ще мога да отида“, казва той.

Американският паспорт 
вече не е това, което беше

Европа е любимата дестинация на 
американците. Близо 18 милиона души 
летят ежегодно от Съединените щати 
до Стария континент. Фактът, че сега не 
са добре дошли, е съвсем ново прежи-
вяване за тях, казва Аарон Бойсенекер, 
професор по международни отноше-
ния от Американския университет във 
Вашингтон. „Вече няколко пъти сме го-
ворили за това как нашият паспорт, за 
който иначе знаем, че магически отва-
ря всички врати, вече няма такава сила.“

Професор Бойсенекер все пак разби-
ра защо е възприета тази мярка: до мо-
мента европейците се справят с панде-
мията далеч по-добре от САЩ. „Разбира 
се, има разлики между отделните дър-
жави. Но като цяло отговорът на криза-
та беше много по-добре координиран. 
И не само това: има и много по-висо-
ко доверие към учените и експертите, 
отколкото от страна на нашите упра-
вляващи. Дори в обществото доста се 
дискутира дали трябва да се вярва на 
науката“.

Зависи от лидера
Въпросът защо Европа явно успя да 

преодолее първата вълна на пандемия-
та, докато броят на заразените отвъд 
Океана достига нови рекорди, занима-
ва и концентрираните във вътрешната 
проблематика американски телевизи-
онни канали. В късната емисия новини 
на NBC дори беше показана Ангела Мер-
кел по време на речта й в Европейския 
парламент. Без да назовава поименно 
американския президент, както посочи 
репортерът на телевизията, германска-

та канцлерка заяви, че коронавирусът 
оголва пределите на популизма.

Колкото отправената от Меркел кри-
тика е оправдана, толкова е и болез-
нена, смята Хедър Конли от мозъчния 
тръст „Център за стратегически и меж-
дународни изследвания“: „Когато човек 
иска да бъде пример за подражание 
и да поеме лидерска роля, трябва да 

следва поведението на лидерите, кои-
то са успешни. Докато поведението на 
нашите лидери по време на пандемията 
определено не е успешно“.

Пандемията отдалечава 
САЩ и Европа

Конли се опасява, че пандемията само 
ще увеличи вече отворената пропаст 

между Европа и Съединените щати. За-
браната за пътуване, наложена и от две-
те страни, е поредният пример за това. 
„Възстановяването на трансатлантиче-
ските икономически и търговски отно-
шения ще бъде изключително важно 
за Европа и за германската икономика. 
И за нашата, тъй като ние се нуждаем 
едни от други“, казва Конли.

Няма индикации обаче, че рестри-
кциите ще бъдат разхлабени скоро. Го-
ворителката на американското външ-
но министерство Морган Ортагус увери 
в отговор на запитване на германската 
обществена телевизия ARD, че 

се водят интензивни 
преговори 

И че самата тя също не иска да се от-
казва от надеждата за почивка в Европа 
през август. Но дали ситуацията ще се 
разреши след седмици или месеци, не 
може да каже никой. Основният фактор 
е гарантирането на сигурността на пъ-
туващите между двата континента.

На американците им 
се ходи в Европа. Но...
XПандемията увеличи още повече отворената 

пропаст между САЩ и Стария континент

Сн.: БТА

https://cabinetleader.com/
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П
о данни на университета 
„Джонс Хопкинс“, общи-
ят брой на заразените с 
COVID-19 в САЩ е 4,65 ми-
лиона души, на починалите 

- 154 хиляди. Държавата е категоричен 
лидер в негативната класация както за 
заразени, така и за починали след ин-
фекция от коронавирус.

21 щата в „червената зона“
След като месеци наред демонстра-

тивно отказваше да носи маска и дори 
се подиграваше на тази мярка, прези-
дентът Доналд Тръмп се обърна към 
американците и ги призова да запо-
чнат да покриват устата и носа си, за 
да не разпространяват вируса, пише 
„Дойче веле“.

Сега обаче американският прези-
дент отново разбуни духовете. След 
като нов доклад заключи, че 21 щата 
регистрират над 100 нови случая на 
100 хиляди души и съответно трябва 
да бъдат категоризирани като „черве-
на зона“, експерти призоваха за затяга-
не на мерките. В същото време Тръмп 
заяви, че „много губернатори би тряб-
вало да отворят затворените щати“, 
както и че големи части от страната са 
„свободни от корона". 28 щати са мар-
кирани като „жълта зона“, а единстве-
но във Върмонт разпространението на 
COVID-19 е под контрол и там е „зеле-
но“.

Необичаният Тръмп
Публикация на американския прези-

дент в предпочитаната от него социал-
на мрежа Туитър беше изтрита, защото 
разпространява дезинформация. Във 

видеото, което Тръмп сподели, лекарка 
твърди, че е излекувала 350 пациенти 
от коронавирус с лекарството против 
малария хидроксихлорохин. Клипът 

беше свален и от Фейсбук, и от Ютюб. 
Във видеото се казва още, че носенето 
на маски не помага за ограничаване на 
разпространението на инфекцията.

През май американският президент 
заяви, че пие хидроксихлорохин като 
превантивна мярка срещу заразяване. 
Ефективността на лекарството против 
малария при боледуване с коронави-
рус не е доказана, а пиенето му, без да 
е предписано от лекар, е опасно, зая-
виха тогава експерти. Освен Тръмп ви-
деото публикува и неговият син - До-
налд Тръмп-младши. В резултат от това 
профилът на Тръмп-младши беше бло-
киран за 12 часа.

В друга публикация в Туитър дър-
жавният глава на САЩ нападна доктор 
Антъни Фаучи, директор на Национал-
ния институт за инфекциозни заболя-
вания. Според съобщението, Фаучи е 
подвел американския народ по много 
аспекти около пандемията, в това чис-
ло и за хидроксихлорохина. На прес-
конференция в Белия дом Тръмп заяви, 
че се разбира добре с доктор Фаучи, но 
не разбира защо той има толкова ви-
сок рейтинг. „Защо аз нямам такъв ви-
сок рейтинг?“, изрази недоумението си 
президентът и с тъга констатира: „Ни-
кой не ме обича“.

Коронавирусът в САЩ: 
Става все по-лошо
XАмерика се върна на нивата на смъртност от месец май

Сн.: БТА
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М
акар пандемията в Чика-
го да е обхванала града 
и той да е замрял, група 
мъже и жени се събраха 
на открито за ежегодно-

то състезание по калистеникс, в което да 
покажат красиви и здрави тела, както и 
издръжливост. В него българинът Нико-
лай Митов участва повече от успешно и 
заслужи титлата „Най-силен мъж“ в Чика-
го.

Думата калистеникс идва от гръцкото 
kallos, която означава

перфектно тяло 
и физическа сила

Състезанието в Чикаго се казва 
CHICAGO PULL UP PARK JAM. В Америка 
надпреварата се нарежда на второ мяс-
то след тази в Ню Йорк. В Ню Йорк със-
тезанието PULL UP PARK JAM съществува 
от 1998 г. Пренася се в Чикаго през 2015 
г. С тази си история състезанието става 
най-старото и най-мащабното в света. В 
Чикаго състезанието и тази година се ор-
ганизира от Омари Джинаки, който беше 
много впечатлен от българина. И има 
защо. Денят му рано преди състезанието 
започва със спукана гума, той пристига 
буквално в последната минута, състеза-
ва се първо в състезание, което предше-
ства основната част от спортната битка, 
после участва и в главното състезание и 
грабва титлата за най-силния мъж в Чи-
каго.

„От много време следя състезанието 
и прогреса на участниците“, казва Ники. 
„Тази година реших да се включа, за да 
сверя часовника си, и изобщо не очаквах 
да постигна такива резултати, защото

участвах за първи път
добавя той.

Инфарктният момент със спуканата 
гума изобщо не го изважда от равнове-
сие. Ники бил в Уисконсин, доста далеч 
от състезанието, и сутринта, докато пъ-
тува към Чикаго, пука гума. Да я смени 
не е проблем, но му трябва ключ, кой-
то липсвал в колата. Първо спира една 
кола, но шофьорът в нея нямал нужния 
инструмент. Малко след това на помощ 
се притичва друг шофьор и Ники успя-
ва да смени гумата. Пристига за калис-
теникс упражненията и веднага трябва 
да започне да се състезава в дисципли-
ната силови набирания с изтласкване 
до кръста. „Бях много притеснен, че си-
лите няма да ми стигнат за първата дис-
циплина, след това с нормалните на-
бирания, защото се използват същите 
мускули, но се справих“, обяснява той.

След като минава силовите набира-
ния и побеждава, Ники трябвало да се 
състезава на набирания, клекове, ко-
ремни преси, „кофички“ и лицеви опо-

ри. А самите силови набирания завърш-
ва в два рунда, защото първо се класира 
наравно с друг състезател. „Той беше 
със счупен крак, но беше много силен 
конкурент“, обяснява нашенецът. „Пър-
во направихме по 15 силови и трябва-
ше да повторим. Той направи пак 15, аз 
успях да направя 16“, прибавя той.

След силовите набирания Ники за-
почва с нормалните набирания и за-
вършва наравно с организатора Омари 
Джинаки.

Финалната битка
между двамата е оставена за накрая. „На 
дисциплината клякания за съжаление 
се обади стара травма и не можах да 
се представя толкова добре“, разказва 
българинът. Но успява да събере сили 
за финала при набиранията и завърш-
ва на първо място. Ники си спомня, че 
си е мислил за България, за семейство-
то си, за окуражителните думи, които е 
чул по-рано от жената, с която се среща, 
и смята, че това му е помогнало за по-
бедата.

Ники се занимава с калистеникс от го-
дина и половина. Харесва този спорт, 
защото при него човек учи тялото си да 
работи като едно цяло. Чрез калисте-
никс хората стават здрави, хранят се и 
живеят здравословно, упражняват се на 
открито. По принцип Ники работи като 
механик на камиони. За CHICAGO PULL 
UP PARK JAM тренирал по два пъти на 
ден - сутрин преди работа или в обед-
ната си почивка и след работа.

„Няма значение дали буташ или дър-
паш, в зависимост от упражнението, 
което правиш, целта е да отидеш наго-
ре“, казва за калистеникс Ники. „Най-
много ме боли да гледам подрастващо-
то поколение с таблети и телефони в 
ръце. Всички деца са със забучени на-
долу към екрана глави. Самата им стой-
ка е подгърбена. Много от тях посягат 
към наркотиците. Бих искам да им кажа, 
че по-хубаво е да спортуват. Могат да 
опитат и с калистеникс. Който се инте-
ресува от този спорт, аз съм насреща. 
Чувството от победата в спорта не може 
да се сравни с победата от електронна-
та игра или с наркотиците“, казва Ники.

„Винаги когато хвана лоста, гледам 
към небето, към новите хоризонти, но 
дори и това не трябва да е граница за 
мен и за хората. Трябва

да се стремим 
да надмогнем себе си

и да бъдем по-добри, да вървим напред 
и нагоре“, констатира Ники.

Ники, който е родом от град Кочери-
ново, недалеч от Благоевград, впечатли 
организаторите и участниците в калис-
теникс състезанието в Чикаго не само 
със силата си. След състезанието той 
не показал никаква умора и помогнал 
с разчистването на боклука. „Някак не 
ми се видя правилно да се стремим към 
красиво тяло и да тренираме сред при-
родата, а да оставим мръстотия след 
себе си“, казва той.

Ники не е сигурен кога ще участва пак 
на състезание по калистеникс, но е си-
гурен, че ще започнат да го предизвик-
ват и е готов да запази титлата си.

Българин се пребори за титлата 
„Най-силен мъж в Чикаго“

XНиколай Митов победи в състезание за издръжливост и здраво тяло

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

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

Due August 3 
Pay without penalty through October 1

Stay Home

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

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS

https://cookcountytreasurer.com
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1,5 млн. италианци са с 
антитела срещу COVID-19

Почти 1,5 милиона души в Италия 
или 2,5% от населението са раз-
вили антитела срещу коронави-

руса. Това е шест пъти повече от съоб-
щаваните официални данни. Агенцията 
се позовава на изследване на Италиан-
ския статистически институт и на Ми-
нистерството на здравеопазването. 
Официалните данни показват, че от на-
чалото на епидемията в Италия има 248 229 потвърдени случая на зараза с коро-
навируса и 35 166 смъртни случая.

Мощен тайфун връхлетя 
Източен Китай

Мощен тайфун удари източно-
то крайбрежие на Китай, в това 
число и финансовия център 

Шанхайс. Стихията, наречена Хагупит, е 
с ветрове със скорост от 136,8 киломе-
тра в час. Тя връхлетя сушата в китай-
ската провинция Чжъцзян и сега се при-
движва на север със скорост около 25 
километра в час. Очаква се постепенно 
да се ориентира към североизточна по-

сока и отново да се върне в морето, придвижвайки се към Корейския полуос-
тров. Заради стихията бяха спрени фериботите и някои влакове.

Хуан Карлос напуска Испания 
заради скандал
Бившият крал на Испания Хуан Кар-

лос ще напусне страната. 82-го-
дишният благородник се отказа от 

престола преди шест години, след като 
се забърка в скандал за 100 милиона до-
лара. Хуан Карлос посочи, че няма да из-
бяга напълно и ако прокурорите искат 
да говорят с него, ще бъде на разполо-
жение. Преди два месеца Върховният 
съд на Испания започна да разглежда делото срещу абдикиралия крал. Проверя-
ват дали е забъркан в корупция при мащабен строеж на линия за влакове-стрела.

Младежи в Пакистан се 
самоубиват заради игра

18-годишен младеж бе намерен 
обесен на вентилатор на тава-
на в дома му в Югозападен Па-

кистан в началото на този месец. Брат му 
казва, че тийнейджърът се е самоубил, 
след като е пропуснал задача в извест-
на онлайн видеоигра. През следващите 
няколко дни бяха открити и други три-
ма млади хора, които са се самоубили по 

същата причина, предизвиквайки национален дебат относно психологическото 
въздействие на онлайн игрите. Разследващите се опитват да отключат социални-
те медии на самоубилите се, за да изяснят обстоятелствата.

Израел с въздушно  
нападение над Сирия
Сирийската противовъздушна отбра-

на отблъсна въздушни атаки в Юго-
западен Дамаск. Няма информация 

за загинали и ранени. „Точно в 22:40 часа 
(местно време) израелски вертолети из-
стрелват ракети по редица предни по-
зиции. Ударите причиняват материални 
щети“, се казва в изявление на сирийските 
въоръжени сили. Израелската армия обя-
ви, че нападението е отговор на засечени сирийски бойци, опитващи се да по-
ставят взривно устройство на границата между Израел и Сирия.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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XЕвдокия Попадинова се сгоди и сподели щастието си в Instagram

BG топ футболистка в САЩ 
каза „да“ на US бизнесмен

Т
я е най-известната футболист-
ка в България и от години беле-
жи гол след гол по терените на 
Америка. Евдокия Попадинова 
печели през последните чети-

ри години приза за най-добра българска 
футболистка. Тези дни обаче тя е далеч от 
емоциите на игрището и футбола, защото 
е в плен на други емоции – тези на любо-
вта. Евдокия е на върха на щастието, до-
шло с предложението за брак от страна 
на любимия й, поискал ръката на брюнет-
ката преди няколко дни.

Американският бизнесмен Кайл Бари, 
с когото Евдокия има връзка от близо 2 
г., зададе големия въпрос в стила на влю-
бените мъже в холивудските продукции.

Той падна на едно коляно
върху финия бял пясък на плаж в щата 
Флорида, държейки пръстен, а роман-
тичният му жест бе съпроводен от звука 
на разбиващите се в лазурния бряг вълни 
на Атлантическия океан.

Специалният миг, случил се след ди-
пломирането на Попадинова в универси-
тета в град Лима, е запечатан в поредица 
от снимки, които тя сподели със своите 
почитатели в личния си Инстаграм ака-
унт. На тях ясно личи огромното вълне-
ние, обзело и двамата, както и силната 
любов, която изпитват един към друг.

„Казах „Да“, гласи публикацията на на-
падателката, обявявайки годежа си в со-
циалната мрежа.

Кайл, който е роден в Ню Йорк, но 
предпочита спокойствието, царящо във 
Форт Майърс, далеч от космополитния 
град, също сподели изображенията, само 
че в своя Фейсбук профил.

„Моето винаги и завинаги! С нетърпе-
ние очаквам пътешествията ни по целия 
свят, множеството предстоящи ни при-
ключения и целия ни съвместен живот“, 
написа той.

И сякаш с цел да сбъднат думите му, 
двамата веднага стегнаха багажа си и се 
отправиха към Европа, където се местят 
за постоянно. Това стана ясно от пост на 
Евдокия, придружен с кадри от летището.

„Време е да отворя

нова глава в историята си
Годеж, професионален договор и жи-

вот в Дания“, пише тя.
Бъдещите младоженци се запознават, 

докато Еви е студентка във висшето учеб-
но заведение. В края на миналата година 
двамата посетиха България, където пре-
караха коледно-новогодишните празни-
ци, пише dir.bg. Освен в родното селище 
на футболистката - Хаджидимово, те от-
скочиха и до столицата.

Въпреки безкрайните ангажименти по-
край работата си, Кайл винаги намира 
време да присъства на мачовете на своя-
та половинка, за да я окуражава с при-
съствието си в трибуната. Попадинова 
признава, че откакто са заедно, не е има-
ло спортна среща, която той да е пропус-
нал, независимо от натоварения му гра-
фик.

Макар и да се мести в Дания, преди 
време Еви призна, че обича много Аме-

рика и футболът много й е помогнал за 
това. Евдокия коментира пренебрежи-
телното отношение към женския футбол 
в Родината и обясни, че не я е яд за това, 
защото то е проблем на тези, които не са 
информирани за този спорт.

„Надявам се хората да не ми се обидят, 
но

затова обичам толкова 
Америка

Там съм чужденка, приемат ме с отво-
рени обятия и се радват на успехите ми. 
Американците имат най-добрите атле-
ти в почти всеки един спорт. Не разби-
рам защо в България на женския футбол 
трябва да се гледа с насмешка. По-скоро 
трябва да се чудим как да го популяризи-
раме, за да се запалят повече момичета, 
които един ден могат да прославят наша-
та страна“, каза тогава Евдокия.

Големите успехи на българката в Аме-
рика се изразяват в 14 гола в 19 мача. И 
7 асистенции.

„Това е доста трудно, имайки предвид, 
че повечето мачове побеждавахме с по 
1-2 вкарани гола. Който си мисли, че е 
лесно да се вкарва всеки мач, много се е 
объркал. Постоянството изисква усилена 
работа. Силното ми оръжие като цяло е 
моята бързина. Почти никога

не се задоволявам 
с направеното

Напротив, старая се да постигам все 
повече и повече“, сподели преди време 
българката.

Тя разказва, че след първите й 5 мача 
всички останали отбори я познавали 
вече доста добре. „Слагаха повече за-
щитнички около мен. Съперничките ме 
ритаха и бутаха с цел да ме ядосат и да 
ми изкарат картон, надявайки се това да 
ми повлияе и да не отбележа гол. За мое 
щастие все пак продължих да вкарвам 
почти във всеки мач“, разказа Евдокия то-
гава.

Сега предстои да разберем какви ще са 
поредните й успехи, окрилена и от лич-
ното си щастие.

Сн.: Instagram и архив
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3
50 страници документи вне-
соха нова светлина по делото 
срещу „мадам Гислейн“ – жена-
та до бизнесмена Джефри Еп-
стийн, която според обвине-

нията го е „снабдявала“ с непълнолетни 
момичета за забавления. Епстийн се са-
моуби в ареста миналата година, а в на-
чалото на юли тази година Гислейн Мак-
суел бе арестувана в Ню Хемпшир и след 
това преместена в затвора в Бруклин. В 
първото съдебно заседание не й бе раз-
решено пускане под гаранция, за да не 
напусне страната или да не се укрие.

Новите документи разкриват още по-
смущаващи подробности за съпричаст-
ността на „мадам“ към престъпната дей-
ност на Епстийн.

Срещу Максуел са повдигнати общо 
шест обвинения, които включват при-
мамването на непълнолетни лица с цел 
извършване на

незаконни сексуални 
актове

заговор за транспортиране на непълно-
летни с намерението да извършват прес-
тъпна сексуална дейност и две обвине-
ния за лъжесвидетелство.

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

Според прокурорите Максуел е била 
„сред най-близките сътрудници на Еп-
стайн, а също и в „интимни отношения“ 
с него. Ако бъде призната за виновна, я 
грозят до 35 години затвор.

Миналата седмица съдия в Ню Йорк 
разпореди освобождаването на 350 
страници документи, свързани с отноше-
нията на Максуел с финансиста, който бе 
открит мъртъв в ареста, докато чакаше 
дело за трафик на непълнолетни моми-
чета с цел сексуална експлоатация. Адво-
катите на обвиняемата се противопоста-
виха на оповестяването на документите, 
защото според тях тя нямало „да получи 
безпристрастен съдебен процес". Молба-
та им обаче не беше уважена.

Над 80 страници от тези документи ка-
саят делото за клевета. В тях се съдържат 
показания на Вирджиния Джуфре (нари-
чана преди това Робъртс) пред адвока-
ти, която твърди, че е била принудена да 
прави секс с Епстайн и негови приятели.

Джуфре твърди, че Максуел е била 
„също толкова замесена в сексуален тра-
фик, колкото и Епстайн". По нейни думи 
двамата инструктирали някои свои жерт-
ви да търсят и набавят други млади мо-
мичета с цел финансистът „да ги насил-
ва". Изрично им било нареждано „да не 

са цветнокожи“ и да са „млади, хубави, 
забавни“, а в случай че не са бели, поне 
да са „екзотично красиви“.

„Джефри караше повечето момичета 
да доведат приятелка, за да изкарат до-
пълнително пари“, казва тя.

Самата Вирджиния била вербувана „с 
цел трафик“ от Максуел по времето, ко-
гато работила

в имение на президента 
Доналд Тръмп

преди около 20 години. Непълнолетната 
тогава обвинителка имала „секс срещи“ 
на частния остров на Епстайн на Кари-
бите и в домовете му в Палм Бийч и Ню 
Йорк. Имената на други участници в оп-
исаните актове са заличени от докумен-
тите.

По думите на обвинителката жената до 
Епстайн „злоупотребявала с нея редов-
но“.

„Тя е тази, която ми каза какво да пра-
вя, обучи ме като секс робиня, малтре-
тираше ме физически и психически. Тя е 
тази, която вярвам със сърцето си, че за-
служава да си получи заслуженото пове-
че от всеки друг“, казва Вирджиния Дже-

фри. Това, което е правила обвинената, 
„за една жена е отвратително“, добавя 
обвинителката.

По-рано тези твърдения бяха опреде-
лени от Гислейн Максуел като лъжа, зара-
ди което пък беше повдигнато и делото 
за клевета.

Част от новоразкритите документи 
съдържат и имейли между финансиста 
и обвиняемата от януари 2015 г., както 
и данни за полети с частни самолети на 
Епстайн и полицейски доклади от Палм 
Бийч, Флорида, където той притежава 
имение.

Разменените имейли 
между двамата

противоречат на предишни нейни пока-
зания, че не се е свързвала с него „пове-
че от десетилетие". В имейл, изпратен от 
финансиста до нея на 21 януари 2015 г., 
например, се съдържа изявление, към 
което Максуел да се придържа в своя за-
щита.

Няколко дни по-късно тя му пише, че 
се опитва да се дистанцира от романтич-
на връзка с него и казва, че „би оценила, 
ако Шели излезе и каже, че е негова при-

ятелка“, каквато според Максуел цитира-
ната наистина е била от края на 1999 до 
2002 г. Самоличността на Шели не става 
ясна, но Епстайн отговаря на това с крат-
кото „ок, с мен“, като не се уточнява какво 
точно означава.

В друг имейл той уверява самата 
Гислейн Максуел, че „не е направила 
нищо лошо“ и я съветва да спре да се 
държи като виновна. „Излез навън с вдиг-
ната глава, а не като избягал престъпник. 
Ходи на партита“, призовава я той.

Изглежда не го е послушала, тъй като 
от 2016 г. Максуел се покри от светлини-
те на прожекторите, като смени имейла 
си, телефона си и се премести в нов дом.

Самият случай около „секс робините“ 
започва да се разплита още от 2005 г., ко-
гато една от предполагаемите жертви на 
Джефри Епстайн е на 14 години. Тя съоб-
щава за него в полицията в Палм Бийч, 
а на следващата година той е обвинен в 
незаконни сексуални действия с непъл-
нолетна.

На следващата година се признава за 
виновен за привличане на момичета с 
цел проституция, една от които непълно-
летна. През 2008 г. получава 18-месечна 
присъда след споразумение с обвинени-
ето.

През 2018 г. „Маями Хералд“ публикува 
разследване, според което

десетки други 
жени го обвиняват

в злоупотреба. Година след това е аресту-
ван повторно и обвинен в трафик на не-
пълнолетни момичета в продължение на 
години с цел сексуални услуги.

Месец след обвинението е открит мър-
тъв в затворническата му килия, докато 
чака делото. А в началото на миналия ме-
сец се стигна и до ареста на Гислейн Мак-
суел и няколкото обвинения срещу нея.

Процесът срещу нея започна едва ми-
налия месец. До какви нови разкрития 
ще се стигне и кои имена ще бъдат заме-
сени в тях, тепърва предстои да разбе-
рем.

„Тя ме обучи като 
секс робиня“
XСтотици страници по делото за секс тормоза на 

Джефри Епстийн и приятелката му бяха разсекретени

Вирджиния Джуфре Гислейн Максуел

Джефри Епстийн
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К
омпанията Wayfair се оказа в 
центъра на странна теория на 
конспирациите. Скъпите ме-
бели, продавани от базирана-
та в Щатите онлайн платфор-

ма, попаднаха под обстрела на почти 
невероятни обвинения, свързани с тра-
фик на деца. Те се разпространяват он-
лайн и не спират да набират скорост.

Недоказаните твърдения се появиха 
за първи път на 14 юни в САЩ, но вече са 
излезли и извън границите на Америка. 
От Wayfair коментираха, че „разбира се, 
в тези обвинения няма никаква истина“.

Каква е конспиративната 
теория?

Обвиненията тръгват от общност-
та QAnon – повечето от членовете в 
нея вярват в крайно дясната теория на 
конспирацията, че има таен заговор от 
предполагаемата „тайна държава“ сре-
щу президента Доналд Тръмп и негови-
те поддръжници. Според активистите 
на QAnon в тайната държава влизат се-
мействата Обама, Клинтън и Ротшилд, 
а също така Джордж Сорос, холивудски 
звезди и други членове на световния 
елит. В средата на юни известен член на 
QАnon писа да първи път в Twitter за ви-
соките цени на шкафовете, продавани 
от онлайн търговеца на дребно Wayfair. 
Потребителят акцентира на това, че 
всички шкафове са с имена на момиче-
та, внушавайки на последователите си, 
че в някои от мебелите са били скрити 
деца като част от предполагаем трафик 
на непълнолетни.

Този туит тогава не направи голямо 
впечатление, но дискусията се разго-
ря отново по-малко от месец по-къс-
но, на 9 юли. Това стана в платформата 
Reddit, в група, наречена „r/conspiracy". 
Тук последователите на QАnon наме-
риха връзка между имената на някои от 
скъпите мебели на Wayfair с имената от 
действителни случаи на изчезнали деца 
в САЩ.

Някои от тези деца обаче са били в не-
известност за кратко. Други пък изобщо 
не са изчезвали - като жена, чийто слу-

чай на предполагаемо изчезване също 
бе използван от QAnon. Тя се видя при-
нудена да направи опровержение на 
живо във Facebook и да обясни, че нико-
га не е изчезвала.

Какво казват от Wayfair
На въпроса защо някои от продукти-

те им са с имената на деца, Wayfair обяс-
няват, че ползват алгоритъм, по който 
кръщават стоките си (други онлайн тър-
говци на дребно също използват лични 
имена, за да брандират продуктите си).

От компанията признават, че високи-
те цени могат да доведат до обърква-
не, но и допълват, че тези шкафове са 
големи, с индустриални размери, пред-
назначени за бизнес и търговски цели. 
Говорител на Wayfair обясни пред BBC 
News: „Временно премахнахме проду-
ктите от сайта, за да ги преименуваме и 

за да представим по-подробно описа-
ние и снимки, които точно изобразяват 
продукта, за да стане ясна и цената му.“

Някои от обвиненията към компани-
ята включват и персонализирани въз-

главници, чиято висока цена от $10 
000 също се обяснява с трафик на деца. 
Wayfair опроверга и това, като обясни, 
че става въпрос за бъг с цените на сайта. 
Подобни бъгове могат да бъдат наблю-
давани и при други онлайн търговци.

Новата теория 
на конспирацията

Но активистите на QAnon скоро раз-
пространиха нова теория. Някои от 
тях обясниха, че когато пуснат серий-
ни номера на специфични продукти на 
Wayfair в руската търсачка Yandex, се 
появяват снимки на млади жени. Об-
винението се оказа истина, но бе обяс-
нено с проблем от страна на търсачка-
та. Newsweek съобщи, че търсенето в 
Yandex на каквато и да е поредица от ци-
фри показва снимки на млади жени. Из-
глежда, руската търсачка е коригирала 
проблема, защото подобни изображе-
ния вече не излизат.

Докъде стигна 
конспирацията за Wayfair

Въпреки че започна в САЩ, теорията 
на конспирацията скоро придоби гло-
бално измерение. Според данните на 
CrowdTangle, инструмент на Facebook 
за анализи на социалните медии, тер-
минът Wayfair е генерирал 4.4 милиона 
реакции в Instagram. Той се разпростра-
нява бързо и в публични групи и стра-
ници във Facebook, водейки до повече 
от 12 000 поста и близо милион директ-
ни реакции. Анализи на BBC Monitoring 
показват, че теорията ангажира силно 
потребители в Турция, където тя се раз-
пространява най-много след САЩ.

В Латинска Америка пък пост на из-
вестен аржентинец в YouTube за тази 
конспирацията събра почти 90 000 гле-
дания само за един уикенд.

Случвало ли се е и преди
Случаят напомня на конспиративната 

теория Pizzagate, която обиколи интер-
нет, когато Хилари Клинтън се кандида-
тира за президент през 2016 г. Според 
измислените обвинения, които тръгнаха 
от една социална медия, една пицария 
във Вашингтон е в центъра на предпо-
лагаема мрежа за секс с деца, свързана с 
приближени на бившата кандидат-пре-
зидентка. Тази теория придоби такава 
гласност, че в отговор мъж откри огън 
по пицарията.

Теория на конспирацията: С шкафове 
от Wayfair – трафик на деца
XДвижение, бранещо президента Тръмп, със серия недоказани обвинения

Туитът, от който тръгва цялата теория.

Част от конспирациите Някои от мебелите от Wayfair.

Сн.: tekdeeps.com
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Българската криптокралица 
Ружа завлякла и Ел Чапо?
XТелата на двама промоутъри на пирамидата й бяха открити в куфари в Мексико

Двама промоутъри на пирами-
дата на българката Ружа Игна-
това - OneCoin, ужилила стоти-
ци инвеститори за милиарди 
левове, са открити обезглаве-

ни в Мексико. Разследването на смър-
тта им вероятно ще докаже, че родната 
криптокралица може би е оплела в ма-
щабната си престъпна схема и зловещия 
наркобос Ел Чапо. Това пише германско-
то издание „Нойе ротвайлер цайтунг“.

Телата на Оскар Брито Ибара и Игна-
сио Ибара са били намерени в куфари в 
средата на юли. Те били натъпкани въ-
тре живи и са се задушили. Два дни по-
рано

двамата мъже са били 
отвлечени

в град Масатлан и труповете им са от-
крити, когато клошар решил да провери 
съдържанието на захвърлени на бунище 
куфар и туристически сак. Първоначал-
ните данни бяха, че Ибара са обезглаве-
ни, каквато е практиката на килърите на 
картелите, но по-късно тази информа-
ция бе отречена.

Масатлан, който е втори по големи-
на град в щата Синалоа и столицата на 
провинцията Кулиакан, са считани за 
крепости на наркокартела на Ел Чапо, 
известен още като Кръвния съюз и Фе-
дерацията. След последното от някол-
кото си бягства от пандиза Гусман бе от-
крит именно в Масатлан.

Германското издание, цитирано от 

„България днес“, е посветило разслед-
ване на случилото се в Синалоа. Спо-
ред него е много вероятно дилърите на 
Ружа да са ликвидирани за отмъщение 
именно от картела Синалоа.

От материала става ясно, че Оскар 
Брито пристига в Мексико от Чили, а 
Игнасио - от Аржентина. Двамата нямат 
роднинска връзка въпреки еднаквите 
фамилии Ибара. Станали промоутъри на 
OneCoin през 2017 година, след изчезва-
нето на Ружа. По-късно се запознали, а 
на 20 юни заминали за Синалоа, като за 
момента не е ясно по какви дела. Знае 
се, че те са рекламирали

покупка на коли 
с криптовалутата

която в много страни е разследвана като 
Схема на Понци, тоест пирамида. Верси-
ите на разследващите са, че може да са 
искали да се включат в прането на пари 
или да „зарибят“ местните наркобосове 
да инвестират в OneCoin.

Разследващи репортери на чилий-
ския вестник „Ла Терсера“ са убедени, че 
младите мъже са успели да се доближат 
прекалено много до шефовете на групи-
ровките. В материала на „Нойе ротвай-

лер цайтунг“ се отбелязва, че трудно ще 
се докаже дали именно Кръвният съюз е 
ликвидирал промоутърите на OneCoin, 
тъй като след екстрадицията на Ел Чапо 
в САЩ в Синалоа се води брутална ганг-
стерска война. За наследството на мили-
ардната империя враждуват синовете 
на Гусман Алфресо и Иван и бившият му 
най-доверен лейтенант Исмаел Самбада 
Гарсия - Ел Майо. Само през май, когато 
престрелките бяха ежедневие,

по улиците на Синалоа 
остават 72 трупа

Освен това там настъпва и картелът 
Лос Зетас, най-големият конкурент на 
Федерацията, чийто членове са извест-
ни с невижданата си жестокост.

Изданието цитира и проучване на 
щатската Агенция за борба с наркотици-
те - DEA, според което Лос Зетас, Сина-
лоа и Нуева Хенерасион (който Гусман 
използва за въоръжено крило в борба-
та със „зетите") от известно време са за-
почнали да перат пари чрез виртуални 
валути.

Към материала е публикувана сним-
ка на силно татуирания гръб на брата на 
Ружа - Константин Игнатов. Реторичният 
коментар е дали след труповете в Сина-
лоа той се облива в студена пот. Констан-
тин бе задържан в САЩ и сътрудничи на 
разследващите пирамидата. Предпола-
га се, че Игнатов е включен в програма 
за защита на свидетели и местонахожде-
нието му е неизвестно, дори се появиха 
съобщения, че е бил пуснат от затвора с 
фалшива самоличност.

Промоутър на OneCoin от Сингапур 
е имал повече късмет от латиноаме-
риканските си колеги. Той бе осъден, 
след като в азиатската държава крип-
товалутата беше призната за Схема на 
Понци. След съдебно решение Фок 
Фок Сенг трябва да плати 100 000 син-
гапурски долара глоба (равностой-
ност на около 72 000 щатски). Сенг е 

първият обвинен по закон от 2000 го-
дина, с който се борят финансовите 
пирамиди. Мъжът е ползвал Фейсбук 
и светски събития, за да рекламира 
OneCoin. 

1180 души повярвали, че това е път 
към бързо забогатяване, и купили 
т.нар. образователни пакети, но по-
късно подали жалби, че са измамени.

Дилър на OneCoin осъден в Сингапур

Ружа Игнатова Мястото, където са открити труповете. 

Сн.: latercera Сн. Архив

Ел Чапо при последното му задържане. 

Сн. Архив

Оскар Брито Ибара 

Сн.: latercera

Реклама на OneCoin в Мексико. 
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Динко Вълев, по-известен като 
Ловецът на мигранти, е бил 
обвинен в побой над итали-
анец. Новината, че страши-
лището за бежанците е пре-

бил чужденеца, дойде няколко дни след 
като се появи информация, че е замесен 
в редица престъпления като сводни-
чество, обири и побои.

Обвинението за побоя дошло след 
сигнал за инцидент в село Стара река 
край Тунджа. Динко използвал хватка от 
кеча, за да повали опонента си.

Инцидентът станал на 16 май т.г. в цен-
търа на селото. Динко се засякъл с чуж-
денеца, който от години живеел там, 
пише „България днес“. Двамата имали 
стара вражда, която избуяла в поред-
ния скандал. При разправията Динко му 
направил суплес - хванал врага си през 
кръста и го метнал нагоре и настрани. 
Италианецът паднал на земята, като по-
лучил контузии на гърба и кръста. Той е 
откаран в лечебница, където доктори-
те констатирали нараняванията му. За 
травмите е издадено медицинско.

Заради случилото се Динко Вълев 
е обвинен за нанасяне на лека телес-
на повреда по хулигански подбуди. Ло-
вецът на мигранти е извикан миналата 
сряда, за да му бъдат повдигнати обви-
нения. Той е отказал да говори и да даде 
обяснения. Взета му е най-леката мярка 
за неотклонение подписка.

За побоя потвърди и кметският на-
местник на Стара река Нина Колева. Тя 
отказа да разкаже подробности, за да 
не пречи на разследващите. По думите 
й подобни грозни прояви не трябва да 

стават обществено достояние.
Криминалистите разследват и публи-

кациите за участието на Динко в множе-

ство престъпления като сводничество, 
обири и побои. Районната прокуратура 
в Ямбол се самосезирала и разпоредила 

проверка по твърденията в материала. 
Тя трябва да изясни дали изложеното в 
статията отговаря на обективната дейст-
вителност, разказа прокурор Нина Грън-
чарова. Ще бъде изяснено извършени 
ли са от Динко твърдените в статията де-
яния,

подавани ли са жалби
и извършвани ли са проверки по тях. Ще 
бъдат установени и разпитани всички 
лица, имащи отношение към посочени-
те в материалите данни, уточняват раз-
следващите. Те са категорични, че тряб-
ва да се отхвърлят всякакви съмнения 
за покриване или бездействие относно 
описаните случаи.

За проверката е сформиран екип от 
криминалисти в Областната дирекция 
на МВР в Ямбол. Криминалистите вече 
са изпратили писма до свои колеги от 
страната и до различни институции, 
имащи отношение към казуса с Ловеца 
на мигранти. Очаква се резултатите да 
бъдат готови до месец.

Самият Динко коментира, че го топят 
комплексирани хора, които му завиж-
дат. „Ще го разследвам този, който е пус-
нал сигнала, и ще бъде наказан“, зарече 
той. Преди три години Ловецът на бе-
жанци беше разследван и за побой над 
свой бизнес партньор от Първомай. От 
юмруците на Вълев се оплакаха и две 
негови бивши приятелки. Преди това 
той беше задържан за побой над двама 
свои служители, които хванал да крадат 
нафта от стар автобус. През 2018 г. Дин-
ко сам се похвали, че пребил ром, вля-
зъл в имота му, за да краде.

Динко, Ловецът на мигранти,  
с обвинение: Пребил италианец
XПрокуратурата го разследва и за участие в престъпления като сводничество, обири и побои

Сн.: Facebook

Евелин Банев-Брендо, известен като 
„Кокаиновия крал“, който Интер-
пол издирва от години, е продал 

култовия комплекс „Оазис“ в Лозенец 
тихомълком, твърди „Бългрия днес“. Це-
ната на сделката е 11 млн. евро. Преди 
около две години фирмата, която е по-
строила и е собственик на комплекс 
„Оазис“, е продадена на офшорката „Ба-
ландра Холдинг Лимитид“.

Криминалисти подозират, че сделка-
та е чисто формална и част от процес 
на окрупняване в изградената с пари от 
дрога империя на Брендо. Целта е, до-
като той официално не може да стъпи 
в България заради влязлата в сила при-
съда, управлението на бизнеса му да се 
концентрира в ръцете на неколцина не-
гови доверени кадри.

Част от плана е и сделката за ком-
плекс „Оазис“, прочут като перла в коро-
ната на Банев, убедени са спецченгета. 
Шикозният курорт напомни за себе си 
наскоро покрай готвената там

сватба на дъщерята 
на Брендо Александра

По документи комплексът се води 

собственост на фирма „Интербилд“, коя-
то притежава и лиценз от туристическо-
то министерство за категоризиране и 
настаняване на туристи.

Самата фирма е основана още през 
2004 г. под името „Пи еф Ю - Кънстрак-
шън“, а нейни собственици са соченият 
за дясна ръка на Брендо Константин Ди-

шлиев и братът на Евелин Банев Симо 
Карайчев. Малко след това дружеството 
взема заем от швейцарска банка, с кой-
то започва да изкупува и строи бизнес 
сгради в София.

След преименуването й на „Интер-
билд“ стартира и най-мащабния си про-
ект за изграждане на ваканционното 

селище Oasis Resort & SPA. Според раз-
следващи то е построено с препрани-
те пари от наркотрафика на Евелин Ба-
нев-Брендо. В обвинението за пране на 
пари срещу него е посочена и сумата - 
11 138 650 евро.

Ваканционният комплекс бе люби-
ма резиденция на Брендо до мистери-
озното му изчезване заради влезлите в 
сила присъди в България, Италия и Ру-
мъния.

Бягството на боса наложи и трансфор-
мация в собствеността. Така фирмата, 
собственик на комплекс „Оазис“ - „Ин-
тербилд“, се озовава в ръцете на оф-
шорката „Баландра Холдинг Лимитид“, 
регистрирана в Кипър, чиито реални 
собственици заради законодателството 
на острова остават скрити.

Покрай окрупняването в бизнеса „Ин-
тербилд“ се сдобива и с още един хотел. 
Дружеството става собственост на фир-
ма „Грийн коуст ризортс“, която прите-
жава хотел „Флорес Парк“, разположен в 
самия център на курорта Слънчев бряг. 
Към днешна дата хотелът на Слънчака е 
обявен за продан с цена 3 074 400 евро, 
показват обяви в сайтове за имоти.

Брендо продал „Оазис“ в Лозенец за €11 млн.

Сн.: „168 часа“
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Блокираното 
кръстовище  
е неудобство.  
Но и ГЕРБ и ДПС

Няма съмнение, че едно блокирано 
кръстовище е неудобство.

Както за пътуващите, така и за хората, 
преграждащи пътя им с телата си.

Но знаете ли кое още е неудобство?
Да те изгонят от дома ти.
Да се наложи да си вземеш децата и 

да ги метнеш на кола или самолет за на-
някъде, защото не можеш да оцелееш 
с капка достойнство в родното си мяс-
то. Защото не можеш да си позволиш 
да купуваш всеки месец лекарствата на 
баща си или да караш майка си до най-
близката все още нерухнала болница.

Да ти откраднат държавата. Да ти от-
краднат природата. Да ти откраднат 
бизнеса. Да те мачкат и унижават, за-
щото си кадърен, ама не познаваш пра-
вилните хора и за тебе място под слън-
цето няма. Да те уволнят, щото много 
приказваш или не искаш да гласуваш 
„правилно.“ Да ти отровят кравите или 
живота като цяло, което дойде първо - 
защото за едни всичко е позволено, а за 
други - нищо.

Такива са историите, които слушам от 
сънародници от Лондон до Варна.

Такива са историите, които чух в 
Брюксел, в Берлин, в София, наскоро 
чак и от Чикаго. Слушам ги по протести, 
по събирания за 24 май, за 3 март. Таки-
ва са историите на българите в Бълга-
рия, такива са и историите им, когато се 
озоват зад граница.

Българи, тръгнали си от окръжни 
градове, проклинат администрация-
та на ГЕРБ, смазала честния им труд и 
принудила ги да емигрират. Българи от 
плодородни региони мечтаят да обра-
ботват родната си земя, но днес се гри-
жат за чуждата, защото не са могли да 
се примирят с мутренския феодализъм, 
поробил селата им. Български турци 
копнеят за родопските си къщи и про-

клинат задушаващата хватка на ДПС, от 
която са избягали в Северна Европа.

Български роми търсят образование, 
работа и достойнство в чужбина, защо-
то не могат да функционират като пъл-
ноправни граждани в собствената си 
държава. Те са отвратени от политиче-
ската система, която ги държи мразени, 
зависими и безпомощни, за да ги упо-
требява по всякакви цинични начини - 
като лесна мишена за пренасочване на 
обществения гняв и трупане на евтини 
дивиденти по избори.

Затова много от тези хора също про-
тестират по улиците на далечни стра-
ни. Затова крещят едни и същи думи, в 
един глас със семействата и приятели-
те в България. А понякога и по-силно от 
тях, или дори вместо тях, защото могат 
да си го позволят на хиляди километри 
от страха и зависимостта.

Важно е да си степенуваме неудоб-
ствата.

Неудобство е, приятели, мутрокра-
цията. Режимът на ГЕРБ и ДПС, асисти-
ран от „патриоти“ и „социалисти“, изяж-
да с върховна наглост държавата пред 
очите ни. Неудобство номер едно - за 
всички нас, където и да се намираме по 
света.

Неудобство е хибридният режим на 
Борисов, неудобство е неразбитата 
мрежа на ДС, неудобство е срастването 
на властите в услуга на алчни крадци. 
Неудобство е невъзможността да по-
лучим независимо правосъдие и неза-
висими медии, въпреки че все още има 
смели съдии и журналисти, които усто-
яват при кошмарен натиск и разправа. 
Неудобство е да ни заливат всекиднев-
но с цунами от воняща неистина.

Неудобство е в наше име да се из-
вършват престъпления и предателства 
с невиждани дързост и мащаб. Неудоб-
ство е да сме нечия вечна подпорна 
стена пряко волята си.

Затова, ако се окажете днес или друг 
ден в задръстване на някой софийски 
или русенски, или бургаски път, спом-
нете си кой всъщност ни блокира пътя.

Пътят към свободата, върховенство-
то на закона, добруването, успехът чрез 
честни усилия, щастието. Пътят към 
свестните болници, добрите училища, 
непокътнатите публични плажове, чис-
тия въздух, чистата съвест.

Тези, които задръстват шосето, не ис-
кат да ви пречат. Те искат онези, които 
задръстиха България, да спрат да ви 
пречат.

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

„Нека да си протестират по всички начини, 
които намират за добре - да хвърлят яйца, 
домати, кебапчета, уши, агнешки главички, 
пилешки бутчета, ако искат...“

Премиерът Бойко Борисов по адрес на 
протестиращите, искайки само да отворят 

блокираните кръстовища

„Единственото, което не сме видели до 
момента, са сънищата на премиера, които 
да бъдат визуализирани по някакъв 
начин.“
Вицепремиерът Томислав Дончев коментира 

поредния разпространен запис на телефонен 
разговор на Бойко Борисов

„Правителството на Борисов започна да повтаря 
всички грешки на правителството на Орешарски, 
включително научиха и задните изходи.“

Николай Хаджигенов от „Отровното трио“, един 
от инициаторите на протестите с искане за 

оставки на премиера и главния прокурор

„Досега рекламодателите са 
се появявали в „Левски“ по 
заповед от някъде.“

Изпълнителният директор 
на „Левски“ Павел Колев след 

среща на ръководството с 
привърженици

„Нинова мисли, че Бузлуджа е 
една поляна, на която трябва да 
й се поднасят цветя и тя да бъде 
целувана от бабички, дошли с 
патерици, едва изпълзели на 
патерици, за да й дадат цветя и 
да я прегърнат.“

Доайенът на лявото движение 
в България Анжел Вагенщайн 

критикува Корнелия Нинова за 
провеждането на традиционния 

събор на левицата на жълтите 
павета, а не на Бузлуджа

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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P
erseverance Rover вече лети 
към Марс като част от поред-
ната мисия на НАСА за търсе-
не на живот на Червената пла-
нета. Ракетата с марсианския 

робот от ново поколение бе успешно 
изстреляна на 30 юли и се очаква да ка-
цне на марсианската повърхност на 18 
февруари догодина.

Мисията е за тестване на апаратура в 
подготовка на първия пилотиран полет 
на човечеството до Червената планета.

За NASA това е деветото изпращане 
на апарат на повърхността. През юли 
започнаха марсиански мисии и на Обе-

динените арабски емирства, и на Китай, 
но тази е може би най-сложната. Марсо-
ходът Persevеrance ще трябва да произ-
веде

годен за дишане 
от хора кислород

от марсианската атмосфера, да проведе 
първия полет на хеликоптер на плане-
тата и да постави началото на системата 
за връщане на образци от марсианска 
почва на Земята.

Междувременно Perseverance ще из-
ползва наличните си инструменти да 
продължи търсенето на живот на пла-

нетата, разказва „Дневник“.
Perseverance (в превод на български 

- „упоритост") ще кацне в кратера Дже-
зеро (Jezero), разположен на западния 
ръб на равнината Изидис - гигантски 
ударен басейн на север от марсианския 
екватор на около 18 градуса ширина, 
77 градуса дължина. Основната цел на 
Perseverance е астробиологична - да 
търси признаци на древен микробен 
живот - и роувърът ще кацне на място 
с висок потенциал за откриване на по-
добни данни.

Западната част на равнината Изидис 
е една от най-старите и интересни от 
гледна точка на науката части на Марс. 
Учените от НАСА смятат, че кратерът с 
ширина 45 км е бил дъно на езеро пре-
ди 3.5 млрд. години - името Jezero идва

от славянската дума 
за „езеро“

- както и на древна делта на река. На по-
добни места биха могли да бъ-
дат запазени древни ор-
ганични молекули.

Кратерът пред-
лага много обе-
щаващи цели 
за вземане на 
проби от поне 
пет вида ска-
ли, особено от 
ръба на кра-
тера. Части от 
кратера са осо-
бено богати на 
карбонати - утаеч-
ни скали и минерали, 
които на Земята помагат 
за запазването на фосилизи-
рани признаци на древен живот.

Джезеро и Изидис са част от по-го-
лямата равнина Утопия - това е пред-
почитаното място за кацане не само за 

НАСА, но и вече 
за сондите на Ки-
тай, заради рав-
ниния си терен и 
ниската надмор-
ска височина - 

това означава, че 
има повече време 

и атмосфера за за-
бавянето на апарата, 

така че спускането на 
повърхността би трябва-

ло да е по-безопасно.
Сондата Beagle на Европейската кос-

мическа агенция също се бе насочила 
към този регион, но претърпя катастро-
фа при кацането.

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

Perseverance на 
път към Марс

Crew Dragon се върна  
от историческия полет
Два месеца след като започнаха 

нова глава в историята на косми-
ческата индустрия, астронавти-

те Боб Бенкен и Дъг Хърли се върнаха 
с капсулата Crew Dragon, с която компа-
нията SpaceX осъществи първия частен 
пилотиран полет в Космоса.

Бенкен и Хърли се върнаха на Зе-
мята, след като капсулата им кацна на 
едно от планираните за целта места в 
Мексиканския залив в неделя.

На височина около 5.5 км се активи-
раха спирачните парашути на кораба, 
а след няколко минути - на височина 
около 2 км, се отвориха и четирите ос-
новни парашута.

Те забавиха Crew Dragon Endevour до 
скорост за безболезнено приводнява-
не - от 563 до едва 24 км/ч (при 50 пъти 
по-голяма от първата скорост, докато 
апаратът бе в орбита). След успешния 
край Бенкен и Хърли трябваше да пре-
карат около час в носещата се из Мек-
сиканския залив капсула до пристига-

не на екипите, които да ги прегледат и 
приберат.

Цялото пътуване до приводняването 
продължи 21 часа.

В края на септември предстои и пър-
вата шестмесечна мисия на Dragon - 
Crew-1 - която ще изпрати на борда на 
МКС трима астронавти от НАСА и един 
от японската космическа агенция.

Успешният край на мисията бе и оч-
акваният повод НАСА да обяви нова 
ера в космическите полети, защото той 
предполага, че тя може да продължи с 
плановете си да възлага целия транс-
порт на хора в земната орбита на част-
ни компании като SpaceX.

Това е важно, защото средствата, 
които американската космическа аген-
ция няма да заделя за изпращане на 
апарати например от Международна-
та космическа станция, ще може да се 
пренасочат към приоритетите на САЩ 
- изпращане на астронавти до Марс и 
Луната.

XМисията на марсохода на НАСА ще е една от най-сложните

Марсоходът с размерите на автомобил

След сондите Mariner през 60-те и 
70-те години на миналия век, които на-
правиха първите снимки от планетата, 
Viking 1 и 2 на НАСА продължиха търсе-
нето на живот на Марс, което доведе и 
до роувъра Curiosity.

„Научихме, че Марс има

разнообразие 
от обитаеми среди“

казва астробиологът Кенда Линч от 
Университета в Хюстън. „Хората са по-
позитивни, защото потенциално могат 
да намерят доказателства, че животът, в 
някакъв момент от миналото на Марс, е 
съществувал.“

Ако всичко мине по план, Perseverance 
трябва да кацне на 18 февруари 2021 г.

„Това не е единствената делта на 
Марс, но е една от най-добре разпо-
ложените за кацане“, казва Тимъти 
Гудж от Jackson School of Geosciences, 
който е един от хората, които са взе-
ли решението за мястото за кацане на 
Persveverance.

Процесът е отнел проучването на над 
60 евентуални места за кацане за по-
следните пет години.

Исторически мисии на Обеди-
нените арабски емирства и Ки-
тай до Марс също са в ход. На 

21 юли сондата „Hope“ беше изстре-
ляна с ракета „H2-A“ от космическия 
център „Танегашима“ в Япония, за да 
събира данни за времето и климата 
на Червената планета.

ОАЕ имат ограничен опит в проек-
тирането и производството на кос-
мически кораби. Както е известно, 
САЩ, Русия, Европа и Индия са един-
ствените, отбелязали значителни ус-
пехи в областта до момента. Подобно 
предизвикателство, прието от араб-
ския екип, свидетелства за техните 
амбиции за развитие.

Арабските инженери, наставля-
вани от американските експерти, са 
произвели сложно устроената сон-
да само за шест години. Когато този 
спътник стигне до Марс, се очаква да 
предостави нови знания, разкривай-
ки нов поглед върху условията на ат-
мосферата на планетата.

По-конкретно, учените смятат, че 
тази мисия може да помогне да раз-
берем по-добре как Марс е загубил 
голяма част от въздуха си, а с него и 
голяма част от водата си.

На 23 юли и Китай стартира успеш-
но с ракетата Long March-5 своя шес-

тколесен марсоход, заедно със сон-
да, от площадката Венчанг в южната 
част на провинция Хайнан.

Китайският космически кораб 
трябва да пристигне на орбита око-
ло Червената планета през февруа-
ри. Наречен Tianwen-1, или „Въпроси 
към небето“, роувърът трябва да ка-
цне в равнина в ударния басейн Уто-
пия на север от екватора на Марс. 
Роботът е оборудван с радар за на-
блюдение на подземните повърхно-
сти. За първи път такова устройство 
ще бъде на Марс. Основната му цел 
е да изучава геологията на планетата.

Tianwen-1 прилича много на ро-
увърите на Spirit и Opportunity от 
2000-та. Тежи около 240 кг и се за-
хранва от сгъваеми слънчеви пане-
ли.

Високата мачта носи камери, за да 
прави снимки и да подпомага нави-
гацията. Пет допълнителни инстру-
мента ще изследват минералогията 
на местните скали и ще търсят воден 
лед.

Проучването с марсохода е само 
половината от мисията, защото кос-
мическият кораб също ще изучава 
планетата от орбита, използвайки на-
бор от седем инструмента за дистан-
ционно наблюдение.

И ОАЕ и Китай стъпват 
на Червената планета

Persevеrance е марсоход от следва-
що поколение. Роувърът е с тегло 1000 
килограма и е с размерите на автомо-
бил (дълъг е три метра и широк 2,7 м). 
Подобно на предшественика си „Кюри-
осити“, разполага с шест колела, позво-
ляващи му да преодолява скали. Мар-
соходът ще черпи енергия от ядрен 
миниреактор.

Една от най-сложните маневри в пъ-
тешествието на Persevеrance, наричана 
от инженерите „седем минути терор“, 
ще бъде спускането му през марсиан-
ската атмосфера, когато роботизира-
ният изследовател ще трябва да по-
несе екстремна топлина и скорост. 
Марсоходът ще трябва да разгъне ком-
плект свръхзвукови парашути, преди 
да запали миниатюрни ракетни дви-

гатели и да се спусне леко на повърх-
ността.

Persevеrance ще достави на Марс ми-
нихеликоптера „Инджинюъти“, който 
трябва да тества оборудване за бъде-
щи човешки мисии до Червената пла-
нета. САЩ планират да изпратят ас-
тронавти на Марс през 30-те години на 
настоящия век.

Роботизираният изследовател е пе-
тият роувър, който НАСА изпраща на 
Марс след „Соджърнър“ (1997), „Спи-
рит“ и „Опортюнити“ (2004) и „Кюрио-
сити“ (2012).

Подобно на предшествениците си, 
Persevеrance получи името си след 
конкурс, организиран сред ученици. 
„Кръстник“ на роувъра стана Алекс 
Мейдър от Бърк, щата Вирджиния.

Марсианският хеликоптер

Сн. NASA

Марсоходът Perseverance

Снимки: БТА

Кратерът Джезеро,  
Сн. NASA

Изстрелването на Perseverance Rover

Сн.: БТА
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 в цифри

500 

прехвърли курсът на бит-
койна в неделя за първи 
път от август 2019 годи-
на. Това показаха данни-
те на електронната борса 
за криптовалути Койндеск 
(Coindesk), цитирани от ТАСС 
и БТА. Популярната виртуална 
валута достигна исторически 
максимум от 20 000 долара 
през декември 2017 г.

килограма кокаин на при-
близителна стойност 800 
милиона долара бяха от-
крити от австралийската 
полиция в самолет, който 
се разбил малко след из-
литането си от Папуа Нова 
Гвинея. Представители на 
органите на реда съобщиха, 
че причина за инцидента е 
алчността на престъпници-
те, които претоварили ма-
шината.

17
$12 000 

пъти в годината плачат мъжете, сочи проучване. Жените пък плачат четири пъти по-често. Психоло-
гът Ед Вингерхерц стигнал до извода, след като изучавал плача повече от 20 години сред 5000 души в 37 
страни. Както се оказа, жените плачат 30 до 64 пъти годишно, а мъжете само 6 до 17 пъти годишно.

170
-годишна топола е пре-
върната в „градска библи-
отека“ в Сопот. Стволът е 
консервиран и в него са на-
правени рафтове за книги, 
повечето от които са творби 
на родения в Сопот Иван Ва-
зов. Дървото е посадено в 
средата на XIX век от Нисто 
Капанов, местен гайтанджия, 
а повече от век по-късно до 
него са снимани някои сцени 
от филма „Под игото“.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
о лицето, шията и тялото чес-
то се появяват тъмни пиг-
ментни петна. Те бледнеят 
през зимата, но с първите 
лъчи на слънцето отново ста-

ват видими. Важно е да се знае причината 
за тяхната поява, защото може да е свър-
зана със заболяване на черния дроб, 
червата, бъбреците или бременност.

Пигментациите по лицето безспорно 
са един от най-големите удари по само-
чувствието на всяка съвременна жена. 
Вероятно повечето от вас знаят, че обра-
зуването на пигментни петна по кожата 
се дължи на повишеното ниво на мела-
нин. Излишъкът му се влияе от няколко 
фактора - излагане на слънчеви лъчи без 
защита, хормонален дисбаланс, възраст, 
прием на някои лекарства и вследствие 
на кожни възпаления и наранявания.

Чудесната новина е, че козметичната 
индустрия е една от най-динамично раз-
виващите се индустрии на европейско и 
световно ниво. Родни български произ-
водители също по нищо не отстъпват на 
световните, но идеята е да знаем

как да си помогнем 
с природни средства

Като за начало балансираната и здра-

вословна диета, съчетана с няколко дру-
ги превантивни мерки, ще ви помогне да 
се преборим с пигментните петна. По-
търсете каква е причината за появата на 
петната. Може би имате някакво забо-
ляване, което отключва подобни кожни 
проблеми.

Кожата ви трябва да е хидратирана, за-
това пийте достатъчно вода и не забра-
вяйте да нанасяте овлажняващ крем или 
лосион върху най-сухите места.

Избягвайте излагането на слънце в ча-
совете от 11 до 16 ч., особено през лято-
то. През лятото и по-топлите дни използ-
вайте слънцезащитен крем дори когато 
не сте на плажа, а се разхождате в града. 
Избягвайте посещенията в солариума, 
той води до преждевременно състарява-
не на кожата и появата на нови пигмент-
ни петна.

Яжте повече пресни зеленчуци и пло-
дове, които са богати на витамините С, А 
и Е. Избягвайте захарта и мазните храни, 
които влияят много зле на кожата, а и на 
целия ни организъм.

Откажете се от някои 
вредни навици

засилете имунната си система и прекар-
вайте повече време навън сред природа-
та. Спортувайте и бъдете по-активни.

Ето и няколко природни рецепти за 
справяне в домашни условия с пигмент-
ните петна.

Преди да започнете своето домашно 
лечение, почистете добре кожата със 
скраб от ситна морска сол и няколко 
капки етерично масло каквото харесва-
те. Нанесете сместа върху желаната об-
ласт и търкайте с нежни кръгообразни 
движения, като избягвате областта око-
ло очите. След това измийте солта с то-

пла вода. Благодарение на този скраб 
кожата ще бъде ексфолирана и готова за 
избелващата процедура.

Ако предпочитате да се справите с 
петната в домашни условия, следната 
рецепта ще ви бъде от полза. Потопете 
памучен тампон в прясно изцеден сок от 
грейпфрут и намажете засегнатите учас-
тъци от кожата с него. Повтаряйте тази 
процедура всяка сутрин и всяка вечер 
преди лягане.

Грейпфрутът има 
естествено избелващо 
действие

като в същото време зарежда кожата с 
витамини и я хидратира. С него може да 
премахнете както обикновени лунички, 

така и старчески петна.
Лукът съдържа както сяра, така и ви-

тамин C, които помагат на кожата да се 
възстанови. Освен това лукът премахва 
пигментните петна, заглажда бръчките и 
се бори с акнето. Намажете малко сок от 
червен лук върху засегнатия участък и 
го измийте със студена вода след 10 мин.

Ябълковият оцет изравнява тена и за-
глажда кожата. Нанесете оцета върху 
петната, които искате да избелите, оста-
вете го да престои 20 мин. и го измий-
те със студена вода. Отново не се пре-
поръчва да се използва върху нежната 
кожа на лицето.

Киселото мляко съдържа млечна кисе-
лина, която също ревитализира кожата, 
дезинфекцира я и премахва пигментни-
те петна.

Може да използвате кисело 
мляко и за лицето си

просто го нанесете върху проблемните 
места, изчакайте 20 мин. и го отмийте с 
топла вода.

Горските плодове са богати на вита-
мин С, затова също могат да помогнат да 
се преборите с неприятните кожни пет-
на. Можете да използвате червена боро-
винка или касис – изстискайте сока им 
върху кърпа и я сложете върху засегна-
тия участък за 15 мин. След това измийте 
мястото с топла вода.

Доверете се и на алое вера. Това уни-
кално растение не само хидратира ко-
жата, но и помага да се възстанови от 
различни заболявания и проблеми, 
включително изгаряния и пигментни 
петна. Два пъти на ден изстисквайте мал-
ко сок от листо на растението и го нана-
сяйте за 15 мин. върху засегнатия учас-
тък. След това измийте с хладка вода.

Пигментните 
петна: Как да се 
избавим от тях?

Ето няколко природни рецепти за справяне в домашни условия с тях

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.bulstate.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

В
ъпреки че еспадрилите ста-
наха популярни cравнително 
скоро, то първите текстове за 
този модел обувки са намере-
ни от… XIV в. В началото това 

са били обувки за фермери и работници, 
а за тяхното разпространение извън ро-
дината им Испания допринася самият... 
Ив Сен Лоран.

Знаете ли, че този вид обувки са но-
сили навремето войниците? А че най-
старият прародител на еспадрилите са 
намерените на територията на Гранада 
сандали с подметка, изработена от тре-
ва, които могат да имат дори 4000 г.?!

Научете сега повече за историята на 
идеалните летни обувки.

Най-старият спомен за обувки със сая 
от платно и подметки, изработени от 
юта или слама, наречени espardenya на 
каталонски, датира от 1322 г. Името им 
идва от вида трева, наричана esparto, 
използвана за тъкане на въжета, и спо-
менатите вече подметки. Тези прости 
обувки са били носени главно от селя-
ните и бедняците.

Гордостта на Каталуния
Още от Средновековието еспадрили-

те са били характерни за Северна Испа-
ния - особено Каталуния - и Южна Фран-

ция. Носили са ги като в днешно време 
– както мъжете, така и жените.

С течение на времето еспадрилите, 
особено в края на ХIХ и началото на ХХ 
век, стават вид обувки, характерни само 
за жителите на Каталуния и почти нераз-
делен елемент от местната принадлеж-
ност. Много важен е фактът, че по време 
на Испанската гражданска война през 
1936-39 г. каталунските пехотинци мар-
шируват с еспадрили, а не с войнишки 
обувки. Тук не става дума обаче за сим-
волични съображения, а за финансови – 
платнените обувки са

били просто по-евтини
Първият бум на еспадрилите е през 

40-те години. В по-късните десетилетия 
тези типични испански обувки 
са популяризирани от ле-
гендарните испански 
художници Пабло 
Пикасо и Салва-
дор Дали, кои-
то често са 
ги носили в 
ежедневи-
ето си.

Прело-
мен мо-
мент за 
еспадри-
лите се 
о к а з в а т 
обаче 70-те 
години, кога-
то по инициа-
тива на Ив Сен Ло-
ран, който решава да 
си сътрудничи с един от 
производителите на тези обув-
ки - Лоренцо Кастанер, са създадени 
еспадрилите на платформа, които имат 
своя дебют на световните модни поди-
уми през 1973 г. Във връзка с това съ-

битие, цената на тези обувки става по-
висока и еспадрилите престават да се 
свързват с елемент от гардероба на бе-
дните обществени слоеве.

Днес еспадрилите се носят не само в 
Испания, а по цял свят. Едно от главните 
предимства на еспадрилите, че са обув-
ки, които могат да се носят буквално от 
всеки – мъже, жени, деца, както и хора 
от всяка възраст, професия, интереси и 
др. Самите обувки се отличават

с изключително 
удобство и лекота

Ако търсите обувки, които да са хем 
стилни, хем удобни – изберете еспадри-
лите с връзки. Леките и проветриви 
обувки от този тип са почивка за стъпа-

лата, като същевременно са модно до-
пълнение към летните дрехи.

Те са произведени от 
естествени материа-

ли, които няма да 
позволят крака-

та ви да се запа-
рят или да се 
образува не-
приятна ми-
ризма.

Е с п а д р и -
лите с връз-
ки са модната 

алтернатива 
за почитател-

ките на спорт-
ните обувки за 

лято 2020, а тези с 
ленти или връзки за 

връзване около глезена 
ще придадат допълнителна 

женственост на тоалета.
Това са любимите обувки на модната 

икона Пипа Мидълтън. Сестрата на ан-
глийската херцогиня ги обува към мини, 
миди и макси рокли.

Съобразете дължината на връзките 
или лентите с ръста си: ако не сте висока 
– връзвайте еспадрилите

максимално до средата 
на прасеца

за да не скъсявате фигурата си; ако сте 
висока – можете да връзвате еспадрили-
те дори и до коляното.

Комбинирайте еспадрилите с люби-
мите си летни дрехи - леки гащеризони, 
рокли в бохо стил или шорти.

Еспадрилите с връзки без пръсти са 
подходящи за плажа към банския кос-
тюм и свободната ажурена туника. Мо-
ряшкият тип еспадрили, като тези с тъм-
носини и бяло-сини райета, никога не 
излизат от мода. Ще изглеждате чудесно 
в комбинация с бял ефирен гащеризон 
по време на разходките из курорта.

Не забравяйте също да предпазвате 
главата си от лятното слънце и задъл-
жително вземете със себе си сламена-
та шапка с периферия, която допълни-
телно ще подхожда на подметката на 
еспадрилите. Фантастичен комплект 
за романтични разходки по брега – не 
само удобен, но и супер фешън.

Еспадрилите: Мегахитът 
в тренда за лято 2020

Испанските художници Пикасо и Салвадор Дали 
често са ги носили в ежедневието си
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П
ентагонът се похвали с нови 
smart разработки. Специа-
листи работят върху създа-
ването на „умни“ бинтове, 
растящи хеликоптерни пло-

щадки и апарат, който извлича питейна 
вода от въздуха. Това съобщи по вре-

ме на интернет брифинг Питър Хайнем 
- директор на правителствената аген-
ция DARPA, занимаваща се с развитие-
то на нови технологии в американската 
армия. Едно от приоритетните направ-
ления в дейността на агенцията са би-
отехнологиите, например отглеждане 

на площадка за кацане на хеликопте-
ри. Хайнем не споделя детайли за самия 
процес на създаване на такава площад-
ка, но споменава единствено, че не ста-
ва въпрос за използване на „тежкото-
варна техника и заливане с бетон“.

Разработеният от DARPA метод позво-
лява определена смес просто да бъде 
разпръсната „по тревата, пясъка или 
каквато повърхност има“, а след някол-
ко дни на това място вече ще се появи 
хеликоптерна площадка. Този метод ще 
позволи да се подобри оперативната 
гъвкавост на американската армия, кое-
то е важен фактор.

Друг „умен“ уред, върху който се рабо-
ти, е устройство, което консумира мно-
го малко енергия и има способността да

„извлича“ питейна вода
дори от сравнително сух въздух. Аген-
цията работи и по програма „Healer“ (Ле-
чител), която е насочена към лечение на 
такива видове наранявания, които по-
лучават военнослужещите при носене 
на бронежилетки вследствие на раня-
ване при взрив. Такива рани обикнове-

но зарастват много трудно. Една от раз-
работките е „умен“ бинт, който разбира 
и чувства, когато се използват различни 
химически вещества, третира се раната 
и мястото около нея, за да се постигне 
бързо зарастване.

Според Хайнем, двата големи про-
блема, с които се сблъскват САЩ при 
разгръщането на войски в чужбина, е 
недостатъчен сън и стомашни неразпо-
ложения, причинени от храна или ми-
кроби. DARPA се занимава с намирането 
на решения именно на такива въпроси 
– как по-бързо да се коригира цикълът 
сън – бодърстване и как по-бързо може 
човек да се адаптира към него. Агенция-
та се занимава също с големи разработ-
ки в областта на роботиката, предназна-
чена за използване във вода, под вода и 
във въздуха, например кораби, за които 
не е необходимо човешко присъствие 
на борда. В обозримо бъдеще все пове-
че внимание ще се отделя на програми 
в областта на изкуствения интелект, мо-
билни връзки от пето поколение, кван-
това изчислителна техника и други, об-
общава БГНЕС.

XСред smart разработките за US армията има и кораб без екипаж

„Умен“ бинт и растяща 
площадка – ново от Пентагона

Превоз на пътници със свръх-
звуков самолет след три годи-
ни. Това обещава амepикaнcкaтa 

кoмпaния Аеrіоn Ѕuреrѕоnіс. Тя плaниpa 
дa зaпoчнe cepийнo пpoизвoдcтвo дo 
2023 гoдинa нa нoв cвpъxзвyкoв път-
ничecки caмoлeт, нapeчeн АЅ2.

Cпopeд портала FlіghtGlоbаl, нa пъp-
вия eтaп oбeмът нa пpoизвoдcтвoтo 
щe бъдe мaлък, нo пo-къcнo тoй щe 
бъде дoвeдeн дo 36 caмoлeти гoдишнo. 
Пpeднaтa чacт нa фюзeлaжa щe бъдe 
пpoизвeдeнa oт Ѕріrіt Аеrоѕуѕtеmѕ.

Аеrіоn Ѕuреrѕоnіс paзpaбoтвa 
пътничecки caмoлeт АЅ2 oт 2014 г. 
Cпopeд пpeдвapитeлнитe изчиcлeния 
caмoлeтът щe бъдe дълъг 51,8 мeтpa, 
виcoк 6,7 мeтpa и c paзмax нa кpилaтa 
18,6 мeтpa. Maкcимaлнoтo излитaщo 
тeглo нa cвpъxзвyкoвия caмoлeт щe 
бъдe 54,8 тoнa. АЅ2 щe бъдe oбopyдвaн 
c тpи двигaтeля, тягaтa нa вceки oт кoи-
тo cпopeд paзpaбoтчицитe тpябвa дa 
бъдe нaй-мaлкo 69 килoнютoнa.

Caмoлeтът щe бъдe пpoeктиpaн 
дa пpeвoзвa дo 12 пътници. АЅ2 щe 

лeти нaд вoдaтa c кpeйцepcкa cкopocт 
oт Max 1.4 – 1.6 (между 1500 и 2000 
км/ч), кaтo бaвнo щe дocтигнe 1.2 нaд 
cyшaтa. Maлкo пo-ниcкaтa cкopocт 
нa пoлeтa нaд cyшaтa, cъчeтaнa cъc 
cпeциaлeн aepoдинaмичeн дизaйн нa 
caмoлeтa, щe пoзвoли, кaктo oчaквaт 
paзpaбoтчицитe, пoчти нaпълнo дa 
се избeгнe oбpaзyвaнeтo нa yдapни 
вълни. Пoнacтoящeм мeждyнapoдни-
тe paзпopeдби зaбpaнявaт пoлeтитe 
нa cвpъxзвyкoв caмoлeт нaд нaceлeни 
cyxoпътни paйoни.

Oбxвaтът нa пoлeтa нa caмoлeтa cъc 
cкopocт 1,4 Max щe бъдe 7,8 xиляди ки-
лoмeтpa и 10 xиляди килoмeтpa пpи 
cкopocт 0,95 Maxa.

Пъpвият пoлeт нa АЅ2 cъщo e плa-
ниpaн зa 2023 гoдинa. Heгoвитe 
paзpaбoтчици възнaмepявaт тoвa 
дa cъвпaднe c 20-aтa гoдишнинa oт 
пocлeдния пoлeт нa фpeнcкия cвpъxз-
вyкoв пътничecки caмoлeт Соnсоrdе. 
Аеrіоn Ѕuреrѕоnіс възнaмepявa дa 
зaвъpши cepтификaциятa нa caмoлeтa 
дo кpaя нa 2025 г.

През 2023: Свръхзвуков самолет 
ще превозва пътници

https://www.paintersusainc.com/
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Учени от университета Дърам във 
Великобритания и германския ин-
ститут „Фраунфофер“ създадоха 

материал, наречен „Протей“, който е не-
възможно да бъде разрязан. Описание 
на разработката е публикувано в науч-
ното списание „Scienti¢c Reports“, пише 
БГНЕС. При опит да се разреже, матери-
алът изпраща вълни, които разрушават 
остриетата на използвания трион или 
нож.

Характеристиките на този матери-
ал се обясняват с неговата вътрешна 
структура. Състои се от керамични сфе-
ри, разположени в алуминиева пчелна 
структура. В резултат на това, бормаши-
ните могат да пробият горните слоеве, 
но се изтъпяват, когато стигнат до кера-
мичните сфери. След това малки части-
ци керамичен прах попълват празнини-
те в металната конструкция, което прави 
материала по-труден за разрязване, а 
скоростта само усилва ефекта. Отбеляз-
ва се, че материалът е ефективен сре-

щу водни резачки под високо налягане. 
Сферичната форма на керамичните еле-
менти разширява водната струя и „при-
тъпява“ дори такова „острие". „Протей“ е 
с плътност 15% от тази на стоманата.

Учените смятат, че материалът може 
да се използва, например, за неразбива-
еми ключалки за велосипеди и за защит-
но облекло.

Създадоха материал, който 
не може да бъде разрязан

И Google Chrome, по подобие на 
други браузъри, планира да въ-
веде възможност за запазване 

на определено съдържание и прочи-
тането му по-късно. Разработчиците 
вече имат достъп до функцията в пред-
стояща бета версия на браузъра, коя-
то е оптимизирана за работа с десктоп 
платформите macOS, Linux, Chrome OS 
и Windows. Aко всичко върви по план, 
официалната премиера ни очаква в 
Google Chrome 86.

Вероятно няма да отнеме много вре-
ме, преди „Read it Later“ да стане част от 
мобилните версии на Google Chrome. 
Oсновното предимство от наличието на 
функция, която е вградена в самия бра-
узър, е, че няма да се налага да изтегляте 
външен софтуер.

Допълнителна икона до адресната 
лента ще позволи да запазите съответ-
ната публикация, която можете да отво-
рите, когато пожелаете, само с няколко 
кликвания. Другият водещ акцент в след-

ващата версия на браузъра е редуцира-
нето на RAM паметта, необходима за из-
вършване на основните задачи.

В следващите седмици предстоят още 
тестове, преди финалната версия на 
„Read It Later“ да стане достъпна за всич-
ки потребители.

Google с опция 
„Прочети по-късно“

П
аролите с множество зна-
ци и различни символи са 
част от онлайн ежедневие-
то ни. Въпреки съветите на 
експертите да променят ко-

довете си често и със сложни комбина-
ции, много потребители продължават 
да подценяват проблема и да заключват 
устройствата си с пароли като „,12345“, 
„password“ и др.

Скоро обаче ще има решение и за тях-
ната сигурност в интернет. Учените про-
дължават да експериментират с идеята 
да се използват биометрични показате-
ли, които са уникални за всеки потреби-
тел като пароли. Разработването на по-
добна технология ще добави още едно 
ниво на сигурност към онлайн профи-
лите и определено звучи доста футу-
ристично.

Първата подобна система може да 
се появи много по-рано, отколкото ве-
роятно предполагате, благодарение 
на нов проект на учени от University of 
Lagos. Всъщност те откриват, че е въз-
можно да се идентифицират потреби-
телите по начина, по който се смеят. 
Причината е, че за разлика от гласа и 
тембъра, е почти невъзможно да бъде 
имитиран смехът на друг човек, съоб-
щава TechRadar.

Teстовете в лабораторния условия 

показват, че когато човек се смее, го 
прави с

уникални звукови честоти
които са различни при другите хора. 
Тази информация може да се превърне 
в индивидуален индикатор по подобие 

на сензорите за пръстов отпечатък.
Първата версия на компютърен ал-

горитъм, който разпознава хора по 
звука от смеха им, отчита впечатлява-
ща ефективност от над 90%, съобща-
ва TechRadar. Достигането на подобна 
стойност означава, че технологията е 

достатъчно добра, за да намери прило-
жение в реални устройства на пазара.

Един от потенциалните проблеми, 
който трябва да бъде отстранен, за да 
се популяризира концепцията за по-
добен биометричен подпис, е фактът, 
че всеки човек има различни видове 
смях. Успоредно с това нещата, които 
забавляват даден потребител, може да 
не са смешни за друг.

Системите от този тип е необходимо 
да позволяват максимално бързо да се 
логвате в своето устройство, което оз-
начава, че веднага трябва да се засмее-
те на определено съдържание. Рабо-
тата продължава с пълна сила, докато 
не се подобрят възможностите на тази 
технология.

XСкоро ще можем да усещаме звуците от музиката директно в мозъка

Бъдещето сега:  
Смехът като password 

https://www.zneimerlaw.com/
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Т
ой наистина прилича на Шрек, 
заради което мнозина днес го 
наричат Близнакът на Шрек. 
Истината обаче е, че когато той 
е живял, зеленото анимацион-

но чудовище още не е било родено, а 
съвременните историци не се наемат 
да заключат категорично, че филмови-
ят герой е прототип на този мъж. Студи-
ото, което е заснело „Шрек“, също нико-
га не е потвърждавало, че е вдъхновено 
от него, когато става дума за образа на 
зеления канибал. Очевидно е обаче не 
само физическото сходство, но златното 
сърце, което и двамата притежават.

Той се казва Морис Тийе и е роден 
през 1903 г. в Уралските планини в Ру-
сия. Майка му е била учителка, а баща 
му - железопътен инженер, и двамата - 
французи.

Като малък Морис има напълно нор-

мален външен вид и прякорът му е Ан-
гелът заради

херувимските черти 
на лицето му

През 1917 г. Тийе и овдовялата му май-
ка напускат Русия заради избухването 
на октомврийската революция и се пре-

местват в Реймс, Франция.
На 20 г. Морис забелязва подуване в 

краката, ръцете и главата и отива на ле-
кар. Дагнозата е акромегалия - състоя-
ние, обикновено причинено от добро-
качествен тумор на хипофизата, което 
води до абнормално разрастване на 
костите и удебеляване.

Тийе искал да стане адвокат, но пора-
ди заболяването си се отказал и отишъл 
да служи 5 години във френския флот 
като инженер.

През февруари 1937 г. Тийе се среща с 
Каролис Пожела в Сингапур - професи-
онален борец. Той убеждава Морис да 
влезе в кеч бизнеса. През 1939 г. Пожела 
и Морис заминават за САЩ. През 1940 г. 
в Бостън, Масачузетс, промоутърът Пол 
Боузър изтласква Тийе в предните реди-
ци на кеча и му дава псевдонима „Френ-
ският ангел“.

Морис бива обявен за

неудържим и непобедим
за 19 последователни месеца. Тийе е 
световен шампион в тежка категория на 
AWA от май 1940-а до май 1942 г.

В резултат на неговия успех се появя-
ва цяло ято от „ангели“ от различни дър-
жави, като Пол Олафсен (Шведският ан-
гел), който също има акромегалия.

Към 1945 г. здравето на Тийе започва 
да се влошава и той постепенно губи по-
зиции и рейтинг. 

Последният му кеч двубой е в Синга-
пур на 14 февруари 1953 г.

През 1950 г. чикагският скулптор Луис 
Линк се сприятелява с Морис и прави 
поредица от негови гипсови бюстове. 
Единият от тях се намира в Междуна-
родния музей на хирургичната наука в 
Чикаго.

Тийе се радвал нa изключитeлни cим-
пaтии oт пyбликaтa и никoй нe гo видял 
cъpдит или гpyб. Говорел е на14 eзикa, 
блecтящo игpaeл шax и нeзaвиcимo oт 
външнoтo cи излъчвaнe бил бeзкpaйнo 
cкpoмeн и дpyжeлюбeн чoвeк.

Зa жaлocт бoлecттa yвpeдилa cepиoз-
нo cъpцeтo мy и нa 51-гoдишнa възpacт 
пoчинaл oт cъpдeчeн пpиcтъп в Чикаго. 
Много години по-късно той отново ожи-
вява – този път в образа на Шрек, стран-
ното същество с глуповат, груб вид – и 
добро сърце.

Той ли е прототипът на Шрек?
X„Френският ангел“ от миналия век е смятан за вдъхновител на образа на зеленото чудовище

bigpicture.ru

cs.pikabu.ruМорис с ангелското си излъчване като дете. 

bigpicture.ru

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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BG барбито Андреа поиска  
и най-големите гърди
XСтудентката Андреа ще се подложи на сериозна хирургична интервенция

С
лед като се прочу по света с 
най-големите устни, българ-
ката Андреа сега преследва 
нова цел – да има най-голе-
мите гърди. Андреа Иванова 

стана известна като Българското Барби, 
защото обясни уголемяването на устата 
си с желанието да заприлича на куклата 
Барби.

Сега, преследвайки новата си мечта 
за фамозен бюст, бургазлийката, която е 
студентка в Софийския университет по 
специалността „Немска филология“, вече 
прави консултации с най-изявените име-
на в пластичната хирургия в България.

„Моето желание е да сложа по 900 ку-
бика силикон във всяка гърда. Или общо 
1800. Но лекарите ме съветват при пър-
вата интервенция да се вкарат около 600 
- което прави 1200 общо“, сподели Ан-
дреа пред „България днес“. Така щяло да 
се види как ще се възприеме операция-
та от тялото и дали всичко ще бъде на-
ред. „А след това при втора операция да 
се сложи

още количество силикон
според еластичността на кожата и други 
фактори“, обясни още блондинката, коя-
то е категорична в решението си да при-
тежава огромен бюст.

И без силикон Андреа видимо прите-
жава огромен бюст. Въпреки взетото ре-
шение тя не крие, че се страхува от бъде-
щата хирургическа интервенция. Макар 
да се е подлагала на множество проце-
дури за инжектиране на хиалурон в уст-
ните, този път блондинката е обхваната 
от боязън заради скалпела. „Изпитвам 
страх, който се надявам да преодолея. 
Но всяка стъпка изисква смелост и човек 
да се пребори със страховете си“, споде-
ля още пред вестника Андреа.

Сумата за имплантирането на силико-
новите гърди е в порядъка на 8000 лева. 
Такава цена са поискали трима водещи 
пластични хирурзи у нас, споделя още 
българското Барби, което инвестира хи-
ляди левове да бъде копие на най-из-
вестната кукла в света.

23-годишната бургазлийка се прочу 
отвъд Родината преди година, когато за 
нея разказа британският вестник Mirror. 
Тогава стана ясно, че си

е направила поне 
15 интервенции

за да изглежда като своя идол от дет-
ството.

Тогава метаморфозата на младата бъл-
гарка обиколи цяла Европа.

„Студенката, чийто фейсбук профил е с 
корица на кукла Барби, сега живее в сто-
лицата на България – София, и казва, че 
винаги е искала да прилича на Барби – 
още откакто е била малко дете – и е за-
почнала трансформацията си през ми-
налата година“, написа Mirror и цитира 

Андреа: „От малка винаги съм обичала 
куклите Барби и съм мечтала един ден 
да приличам на такава.“

Тогава стана ясно, че Андреа е ин-
жектира хиалуронова киселина в уст-
ните си и ги „допълва“ всеки път, когато 
започнат да губят от размера си. „Напра-
вила съм си може би около 15 процеду-
ри от 2018 г. насам. Не ги броях, може да 
са и повече“, обясни студентката.

Визията й още тогава събра доста кри-
тични коментари. Зли тролове я крити-
куваха, че прилича повече на Дафи Дък 
и на Чудовището от Лох Нес, отколкото 
на Барби.

О, не, момиче… 
прекалено е!

Приличаш на Дафи Дък и Чудовището 
от Лох Нес“, коментираха критиците.

След като снимки на Андреа обиколи-

ха различни новинарски емисии, Ивано-
ва реши да отговори:

„Всеки има правото да изглежда и да 
живее така, както желае. Не е задължи-
телно всеки да се приобщава към стан-
дартите, въведени от обществото. Това е 
мой личен избор и аз не се страхувам да 
се изявявам така“, коментира тя.

Въпреки че сега се готви за пластич-
на операция, преди година Андреа се 
обиди на информациите, че си е прави-
ла такива, и уточни, че интервенциите са 
единствено под формата на хиалуроно-
ва киселина.

„Единственото, което правя, е да се 
гримирам сутрин. Държа да отбележа, 
че

не всеки ден 
изглеждам така

Има дни, в които не ми се занимава и 
не се оправям. Не всеки ден съм в този 
вид. Има дни, в които съм в обикновено 
състояние“, обясни тя.

Преди година Андреа сподели и че се-
мейството й стои зад нея и й помага фи-
нансово.

Наскоро българското Барби се прице-
ли в рекорда за най-големи устни в све-
та. А вероятно скоро и в най-големия 
бюст.

Сн.: Архив
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Доктор се прибира навъсен от лов. Жена 

му:
- Нищо ли не уби?
- Не...
- Ами да си беше седял в болницата...

  
Събрание в болницата, главният лекар 

съобщава:
- Премии ще се изплащат само на тези от 

вас, които имат постоянни пациенти.
Патоанатомът:
- Аз пак съм прецакан...

  
- Яж повече морски дарове! - вика док-

торът.
Влязох, видях цените... Купих си 2 пакета 

морска сол...

  
В спешното докарали бай Иван с тежки 

изгаряния. След като му оказали първа по-
мощ, направили рентгенова снимка. Док-
торът, като видял снимката, учуден, попи-
тал пациента:

- Но вие имате повече счупвания, откол-
кото изгаряния, как е възможно?

- Възможно е, докторе, гасиха ме с лопа-
та...

  
- Докторе, мъжът ми глътна аспирин по-

грешка. Какво да правим?
- Създайте му някакво главоболие, за да 

не отиде хапчето на вятъра!

  
Анестезиолог лети с чартър, отива на 

почивка. Изведнъж стюардесата тревож-
но обявява:

- Има ли анестезиолог сред пътници-
те? Моля, спешно да се отправи към мяс-
то 12А.

Скача човекът от мястото и бързо се от-
правя към 12А. Там мъж разлива водка в 
малки чашки.

- Кой сте вие и какво ви е? — пита анес-
тезиологът.

- Хирург. Виж, не съм свикнал да пия без 
анестезиолог...

  
Телефонен разговор с адвокатска канто-

ра:
- „Голдблум, Голдблум, Голдблум и Гол-

дблум“, добър ден.
- Добър ден, търся господин Голдблум.
- Няма го, в командировка е.
- А мога ли тогава да говоря с господин 

Голдблум?

- Излезе на обяд.
- А господин Голдблум?
- Болен е тази седмица.
- Тогава ще мога ли да говоря 

с господин Голдблум?
- На телефона...

  
Двама адвокати:
- Какво ще стане след Страш-

ния съд?
- Как какво, ще обжалваме...

  
Войник при психиатър. Психиатърът 

чертае кръг и пита войника какво вижда.
- Гола жена! - казва войникът.
Психиатърът рисува триъгълник.
- Гола жена! - казва войникът.
Психиатърът рисува квадрат.
- Гола жена! - казва войникът.
- Мдаа, имаш компулсивно психосексу-

ално разстройство. Ти си развратник!
- А, да, бе! Аз съм бил развратник, а кой 

ми рисува досега голи жени?... 

  
Двама психиатри вървят по мост над Тем-

за. В реката се дави човек и вика за помощ.
Единият психиатър:
- Този човек там има проблем!
Вторият:
- По-важното е, че го споделя!

  
Лекар към пациента:
- За съжаление дните ви са преброени... От 

утре отново тръгвате на работа!

  
В съда:
- Не можехте ли да решите този спор без 

съд?
- Господин съдия, ние точно това праве-

хме, но дойде полицията и ни разтърва…

  
- Докторе, не мога да заспя нощем!
- Опитайте се да броите, докато заспите. 

Това ще ви помогне.
След една седмица:
- Докторе, нищо не става. Щом стигна до 

10 и веднага скачам на крака...
- Защо? Какво работите?
- Боксьор съм.

  
Мъж отива при психиатър:
- Докторе, жена ми се е побъркала! Яде 

чаши, но най-интересното е че оставя дръж-
ките!

- Как може! Точно дръжките са най-вкусни!

  
- Докторе, как е съпругът ми?
- Съжалявам, почина. Ще дарите ли ня-

кой орган?
- Какъв орган, докторе? Той свиреше на 

цигулка...

  
– Колко чаши ракия изпивате седмично?
– Досторе, аз съм алкохолик, не счетово-

дител...

  
- Докторе, непрекъснато виждам пред 

себе си проблясващи точки.
Офталмологът предписва на пациента 

очила.
- Е, как е? По-добре ли е?
- Разбира се - отговаря пациентът. - Сега 

виждам проблясващите точки много по-яс-
но!

  
Клиент се оплаква на адвоката си:
- Големи проблеми имам - казва клиен-

тът - дължа пари на много хора и не знам 
как да се скрия.

- Ами пусни си брада - казва адвокатът.
- А с брада пък колко дължа...

  
Лекар преглежда пациент:
- Как се получи тази синина под дясно-

то ви око?
- Появи се от мислене, докторе.
- Вие се шегувате!
- Ни най-малко. Просто си мислех, че 

жена ми ще се върне от санаториума два 
дни по-късно...

  
- Докторе, послушах вашия съвет и по-

чнах да играя тенис на маса.
– Чудесно! Има ли резултат?
– Килограм и половина надолу за седми-

ца!
– Малко е! Даже много малко! Аз свалям 

по кило на ден!
– Не може да бъде? Как?
- Играя сам.

  
Докарват пациент с тежки травми. Док-

торът записва в книгата:
- Женен ли сте?
- Не, докторе, мен кола ме блъсна...

  
- Докторе, ходих при друг професор и 

неговата диагноза не съвпада със вашата!
Докторът:
- Няма страшно, то при аутопсията ще 

стане ясно кой е бил прав.

  
Един го стягало тук, боляло го там – оти-

ва на лекар. Докторът го преглежда, но не 
намира нищо. Все пак попитал:

- Ти да не си любител на чашката?
- Еее, докторе, хайде да не се обиждаме 

сега, професионалист съм!

  
- Докторе, трябва ли да откажа цигарите 

и алкохола?
- Разбира се! Нали ви казах това още ми-

налия месец!
- Помня, но просто се надявах, че през 

това време науката е напреднала!

  
- Ех, как ще се изгавря днес с прокурора! 

- казва обвиняемият на адвоката си.
- И как ще стане това? - пита го защитни-

кът.
- Представяш ли си, прокурорът си е за-

губил три месеца, за да събира доказател-
ства срещу мен, извикал е за делото седем 
свидетели... Но преди първият от тях да си 
отвори устата, аз ще направя пълни само-
признания!

Виц в снимка

Реши ли един 

пациент да живее, 

медицината е 

безсилна...

  
- Докторе, какво да правя? Спя с чужди 

жени, а мъжете им ме бият?
- Отидете в армията, може добре да ви се 

отрази!
След няколко месеца.
- Благодаря, докторе. Много добър съвет 

ми дадохте!
- Повече не спите ли с чужди жени?
- Спя, и още как! Обаче се обличам за 45 

секунди!

  
- Докторе, като изпия бутилка ракия, за-

почвам да виждам мишки.
- Спри да пиеш!
- А не е ли по-добре да си взема котка?

  
При психолога:
- Кой цвят харесвате?
- Виолетовия.
- Виолетов? Това е цветът на депресията!
- Докторе, за теб не знам, но мен цветът на 

500 евро не ме депресира.

  
Вие сте агресивен? Мразите хората? Иска-

те да им причинявате болка? Не знаете как 
законно да правите това? Факултетът по сто-
матология към Медицинския университет ви 
очаква!

  
В съда:
- Обвиняеми, може ли да обясните на съда 

защо, прониквайки в чужд дом, сте открад-
нали пари и скъпи предмети, а сте оставили 
колекция диаманти? Няма логика.

- И вие ли почвате, господин съдия? Жена 
ми вече достатъчно ми досажда!

  
При зъболекаря:
– Докторе, нима хелият ще премахне бол-

ката?
– Не, но ще викате много смешно.

  
На преглед при психиатър.
- Докторе, мисля че полудявам... Мебелите 

ми говорят, и аз им отговарям!
- Интересно, как разбрахте това?
- Дремя си с жената в спалнята, а гардеро-

бът казва: - Според мен той заспа... Жена ми 
му отговаря: - Да, заспа... Гардеробът: - Тогава 
аз ще тръгвам вече...

Аз викам на гардероба: - Къде ще тръгва-
ше? Не съм изплатил още кредита за теб!

  
- Омъжена или неомъжена? - пита съдията.
Дълбока въздишка от страна на свидетел-

ката.
- Неомъжена! - диктува съдията на секре-

тарката.
- Женен или неженен?
Дълбока въздишка от страна на свидетеля.
-Женен! - диктува съдията.

  
Лекар към пациент:
- Трябва веднага да започнете диета. Ни-

какво месо, цигари, кафе, алкохол, жени, шо-
колад, секс, танци. И най-важното - радвайте 
се повече на живота, давайте го по-весело!

- Но, докторе, аз все пак съм мъж!
- Добре де, може да продължите да се 

бръснете!
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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 
5 - 11 август 2020 г.

ОВЕН
Следва сериозно да се 
мобилизирате за реали-
зацията на целите си и да 
действате с удвоена енер-

гия. Периодът ще е ярко плодотворен за 
целите ви. В бизнеса и професионалната 
реализация ще достигнете значителен ус-
пех. Такъв всъщност ще осъществите във 
всички направления на активността си. 
Периодът ви носи успех и силен късмет. 
Уикендът е слаб за делова дейност. 

РАК
Новият седмичен пери-
од определено може да 
се нарече слънчев, защо-
то разкрива много добри 

възможности за реализация на лични, де-
лови или финансови цели, които отдавна 
сте намислили да реализирате. Околните 
обстоятелства не са особено благопри-
ятни, защото са доста нестабилни и из-
пълнени с лицемерие, но разчитайте на 
собствените си възможности. 

ВЕЗНИ
Активността е задача но-
мер едно пред вас, за да 
сполучите. Добрите външ-
ни възможности, които 

периодът ви предоставя, ще бъдат съвър-
шено оползотворени от родените в знака 
само при наличието на изразителна актив-
ност. Осезателна наивност се долавя в опи-
тите на някои да надхитрят съдбата. Няма 
да се получи и затова просто не си губете 
времето. 

КОЗИРОГ
Нерви сте, но благополу-
чието ви очаква. Целеу-
стремени за реализацията 
на целите си, ще действате 

решително, като за част от представителите 
на знака е видимо, че едва ли ще им е чуж-
до да демонстрират привързаността си към 
агресивността. Последната обаче не носи 
облаги. На такива биха се радвали онези от 
зодията, които твърдо са решили да водят 
преговори по интересуващи ги цели. 

ТЕЛЕЦ
Този период може да се 
определи като положите-
лен за бизнес реализаци-
ята ви. Ще действате мощ-

но и конкурентно, но владейте емоциите 
си. Периодът е чудесен за реализация на 
цели, за които сте решили, че е настъпило 
времето за конкретни дела. Много изра-
зителен ще е успехът ви в обществените 
среди, без да се подценява постигнатото 
и в други сфери. 

ЛЪВ
Социалната ви устойчи-
вост нараства, предсто-
ящото седемдневие е 
особено продуктивно в 

делови аспект. Уеднаквени са възмож-
ностите на онези, които възнамеряват да 
сменят работата си, да се прехвърлят на 
по-високоплатено място, или просто след 
дълга безработица да започнат работа. 
Периодът е силен за парични печалби и 
за провеждане на сделки.

СКОРПИОН
Много добър период ви 
предстои. Изключително 
благоприятен и ползотво-
рен период за реализация 

на личните цели. Трябва да се допълни, че и 
шансът ви за осъществяване на делови на-
мерения чрез административна подкрепа 
никак не е слаб. Сега е време за укрепване и 
стабилизация в битов план и в бизнеса. Не-
обходимостта от ярка активност е заложена 
като принципно изискване към всички. 

ВОДОЛЕЙ
Активността ви в делови-
те среди и в сферите, които 
предоставят възможности 
за печалби, ще е изразител-

на през периода, което на настоящия етап 
явно ще е достатъчно, за да удовлетворите 
материалните си потребности. Сполуката ще 
се дължи на партньорства, съдружия и адми-
нистративна подкрепа. Действайте стабилно 
и успешно, но се доверете изключително на 
разума си при вземането на бизнес решения. 

БЛИЗНАЦИ
Все още има останало на-
прежение от последните 
две седмици, а и не мал-
ко недоволство от окол-

ните, но налягането намалява, а пред-
стоящото седемдневие блести с чудесни 
възможности за финансова реализация в 
службата и бизнеса, за сполука чрез адми-
нистрация и в обществените среди. През 
делниците действайте внимателно. Пре-
доставят ви се добри бизнес възможности.

ДЕВА
Очаква ви финансов и ад-
министративен успех поч-
ти във всяко начинание. 
При вас не може да се го-

вори за по-особено развитие през седми-
цата, но е факт, че мнозина ще действат 
успешно по целите си чрез подкрепата на 
силна административна единица. Владей-
те емоциите си. Силно напрегнати дни ви 
очакват, ще има проблеми, но са отстрани-
ми.

СТРЕЛЕЦ
Подчертани възможнос-
ти за успех. Предимство-
то ви е характерно през 
предстоящото седемдне-

вие. Дефиницията е валидна в личен и де-
лови план, като за реализацията на практи-
ческите си цели определено следва да сте 
значително раздвижени в съответните сфе-
ри. Сполуката в обществените среди и при 
осъществяване на финансови цели ще е из-
разителна. 

РИБИ
Представителите на зоди-
ята следва сериозно да се 
мобилизират за реализа-
цията на бизнес целите си 

и да действат с взимането на правилни ре-
шения. Периодът ще е ярко плодотворен за 
за заздравяване на отношенията ви с поло-
винката. Доверете се на получените съвети, 
няма да ви подведат. В бизнеса и професио-
налната реализация ще стигнете до търсе-
ния успех. 

http://www.prospectlicensing.com/
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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 боя-
джий. Постоянна работа. Добро заплаща-
не. Тел. 773-865-0406 №17801
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси SAFETY. Говорене на бъл-
гарски & English е задължително. 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, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говорене на 
български & English е задължително. Из-
исква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля оба-
дете се на 847 668 0373 №17808
DISPATCH POSITION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Dispatch 
position avail at Lake Zurich o�  ce. for more 
info call 773-580-4032 7735804032 №17767

Chicago + suburbs
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за CDL 
шофьори и собственици на ками-
они! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Dispatchers with Over 15 years 
Experience *Предимно леки товари!*Direct 
Deposit every Friday* Намаления за гори-
во до $0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 
№17831
MEHANIK , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Truck Repair 
Center tursi da naznachi mehanik na pulno 
rabotno vreme. Za poveche informaciqa 
630-363-6530 ili 847-478-3322 №17833
ШОФЬОРИ И ОУНЪРИ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.26 ft 16 ft, шофиори С клас запла-
щане 30 процента от цената на товара Мо-
билен 773/600-3511, офис 224/210-2893 
№17834
ТЪРСИ DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка 
trucking company търси company Driver 
CDL-A for Over the road. Up to $0.65 на 
миля. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17842
OTR, 
Цена US$ 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
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РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned 
trucking company is looking for CDL DRIVERS 
AND OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. 
Flexible work schedule / We pay every week 
/ Paid detention, layover, extra stops / Great 
fuel discounts / Personal attention and 
honest relationship. 8477910050 №17844
RECRUITING POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, We are seeking 
to hire a recruiting o�  cer for a trucking 
company ASAP. Experience is required! 
224.836.0947 3609706448 №17850
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
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСИМ РАБОТНИ-
ЦИ за склад на фул и парт тайм инфо на тел. 
847-499-7010, 773 704 2622 и hypermicro.
com. №17815
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Търся жена 
за чистене на къщи part time. Тел.: 708-543-
1054 №17804

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 добър 
Английски и компютърна грамотност. За 
повече информация се обадете на 773-
580-4032 №17821

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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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 работа за почистване 
на жилища офиси и общи помещениа. Из-
исква 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 Деерфиелд, Илиной. За-
плащане по споразумение. 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
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-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отноше-
ние. 8476680373 №17752
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.55, Зипкод 60007, Търся CDL 
driver с над 2 години опит с хазмат и 
doubles за R&L и UPS. Hook and drop round 
trips. Възможност за всеки ден вкъщи. 
2500 - 3000 мили на седмица. Volvo 2016 I 
shift. 6302903092 №17749
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.
Rabota okolo Chicago.Moje da e vsiaka 
vecher v kashti.Tax 1099 forma 6304409199 
№17755
CDL DRY VAN, 
Цена US$  75,000.00, Зипкод 60016, Про-
фесионалист с чисто досие.Започване 
веднага. Каране и почивка по договаря-
не. Контрактор с 20 год. опит в бизнеса. 
7734128280 №17761
CDL ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ!, 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте! Търся двама 
шофиори за ван или флатбед! Заплащане-
то може на миля процент или твърдо по 
договаряне! Камионите са нови и в отлич-
но състояние! Търся добри и разбрани 
хора! За повече информация моля зван-
нете или пишете! Благодаря! 5712323213 
№17721

CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за камион който се движи само миду-
ест, възможност за нощуване у дома през 
ден. Заплащане по договорка на процент 
или на миля. 8477499161 №17726
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60016, Predlagam 
Localna rabota za seriozen driver,p/u i del. 
IL,WI,IA,IN.Mojem da namerim parking v 
blizost do vas.Za poveche informaciq na 
tel.312-730-8025 3127308025 №17728
CDL DRIVERS AND O/O, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Small size trucking 
company operating Dry Van and Flatbed 
equipment looking to grow it’s � eet with 
Owner-Operators and Company Drivers. 
Trailer rent options and fuel cards with 
good discounts available for O/O company 
commission is 10%. Company drivers: 
Dry Van- $50-55cpm, Flatbed- 60-65cpm 
5098187302 №17729
ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
за 53\\\’ Dry Van,over the road(midwest).
Предлагаме $300 на ден. Камиона е Volvo 
2007 и е в перфектно техническо състоя-
ние. Много чист от вътрер,с чисто нов 
матрак,мокет,хладилник,мик.печка и ин-
вертор. За повече инфо се обадете на 773-
732-5718 7737325718 №17733
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 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 ну-
жен опит само да можете да карате с ръч-
ни 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
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, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
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 подробности, свържете се 
мен на dobrinkad@gmail.com или 540-204-
3080 №17817

COAST TO COAST
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, НАД ДЕСЕТ 
ГОДИНИ В БИЗНЕСА. СВОБОДНИ ПОЗИ-
ЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ. 
ПЕРСОНАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ ТО-
ВАРИ, ТЛЪСТИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА НА 
ГОРИВОТО. САМО ОПИТНИ ВОДАЧИ! 847-
947-8438 / 308 8476826559 №17750
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60056, За контрак-
тор. Без нарушения и с опит. Специално 
отношение. Каране и почивка- по догова-
ряне. Паркинг Des Plaines. Позвънете сега!! 
7734128280 №17760

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

CDL TEAM 0.64, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Team Steady 
lines to CO,NJ,TX,NJ,MA,NC MORE INFO EMIL 
847 254 2504 №17692
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семей-
на фирма с опит в бизнеса с камиони , ко-
ректност 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
SEMI DRIVER SUPPORT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам помощ 
от СОФИЯ във Ваша транспортна фир-
ма, катo диспеч с шофьори, брокери и 
доставки. Имам 3 годишен опит като шо-
фьор на semi sleeper,daily in Chicago and 
OTR Van,ползвам много добър английски. 
Две седмици тестов период безплатно. 
359885996216 №17835
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatcher 
for your MC ???????????????? Experienced 
dispatch team, 24/7 support 708 998 3851 
Mike 7089983851 №17845
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatch 
with experience is looking for a job! Contact 
me if you are serious carrier company. 
7085052965 №17846
СТРОИТЕЛНИМАТЕРИАЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60131, Изхвърля-
не на строителни материали. Доставка 
на строителни материали, чакъл , пясик , 
цимент и много други. Услуги по премест-
ване на багаж. Транспорт в радиус от 60 
мили около Чикаго. Иван Господинов +1 
773 407 6599 17734076599 №17770

DISPATCH SERVICES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60001, We are here 
to provide you with excellent dispatching 
service, keep your � eets busy and loaded in 
the most e�  cient way. Don\\\’t hesitate to 
call 708 998 3851 or text us 708 505 2965 at 
any time !!! 7089983851 №17744

TARSQ RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predlojeniq na e-
mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na telefon 
773-712-3757. 7737123757 №17748

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

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

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да гле-
дам 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

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 бюджетно жи-
лище - самостоятелна стая/ателие, по въз-
можност със самостоятелна баня и място 
за паркиране за една кола. 7163930381 
№17773

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. 
Цена $600 включва газ, вода, гараж; перал-
ня и сушилня. За повече информация- 774-
208-4819 №17832
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Обзаведена 
стая от къща под наем в Melrose park-мно-
го удобна локация за шофьори на ками-
они.Свободно ползване на пералня и су-
шилня без кодари.Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти.Без съжи-
телство с хазяи.Наемът е $450+ ток и газ/
около $35-$45 на месец.Депозит за един 
месец.Възможност за ползване на гараж 
7733879465 №17837
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаве-
дена стая под наем от приземен апар-
тамент с три спални и две бани.Хол и 
кухня се ползват общо с останалите 
квартиранти..В апартамента има пералня 
и сушилня.В наема е включено всичко-
ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се 
в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465 
№17838
СТАЯ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 310.00, Зипкод 60656, Тър-
сим съквартирант/ка за самостоятелна 
стая.Цена 310$ + ток.Близо до синя ли-
ния Cumberland.Oт 01 септември. Тел: 
8724842401 №17839
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко е 
включено в наема освен ток, който се пла-
ща отделно. Тел: 234-543-6879. 3475436879 
№17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент в Ломбард. Много добър квартал 
в близост до Марианос. Цена $500 на ме-
сец . Телефон за контакти 312-799-1138 
№17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
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, Търсим 
жена съквартирантка ливин 7737463728 
№17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантка на ливин. Телефон за кон-
такт 773 746 3728 №17824
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено 
парко място, близо до магазини и магис-
трали, изгодна цена! 847218461 №17825
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17826
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17827

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17828

СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено 
парко място, близо до магазини и магис-
трали, 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 магистрали 
90/294. Наема включва паркинг място, гас 
отопление и вода. Търсете Гееорги 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 спал-
ня, кухня с трапезария, баня с тоалетна и 
просторна тераса. Квартирата е свободна 
от 1 август 2020г. За контакти: 773-322-
3640 7733223640 №17789

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

TOWNHOUSE FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60525, 3 bedroom 
townhouse - great schools and location call 
for details and pictures 7083722576 №17783

НАЕМИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Давам под 
наем две стаи по 450$, от апартамент в 
районът на Джефърсън парк. Тел: 773 814 
2970 7735929395 №17741

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60107, Стая под 
наем, Streamwood, IL, $500 2244001696 
№17743

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, Самосто-
ятелна стая с нова баня + гараж в напъл-
но обзаведен 2bed/2bath townhouse в 
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, 
паркет, централен климатик и парно. Нови 
уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна 
и тенис кортове. 8478776191 №17736

2BD 1BA FOR RENT, 
Цена US$ 1,400, Зипкод 60005, Двустаен 
апартамент под наем. $1400/месец. По-
следен етаж (3ти), с тереса. Сградата има 
асансьор. Комплекса предлага басейн, 
детски площадки, парко място. В бли-
зост 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$ 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 ва-
шите домашни филми като ги презапише-
те на DVD преди касетите да станат неиз-
ползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №17805

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№17806

HOME DAYCARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Имаме 
свободни места в лицензирана home 
daycare в Elk Grove Village.Работим с мал-
ка група деца,предлагаме целодневни 
грижи,обучение и домашно приготвена 
храна .Tel:2242442642 №17725

TRUCK,TRAILER REPAIR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Bad Boys Truck 
and Trailer Repair се намира в Elmhurst, IL и 
предлага всички видове ремонти за ками-
они и ремаркета, смяна на масла и гуми, 
диагностика и други на отлични цени. За 
повече инфо: тел: 773-936-3891 №17698

ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекиднев-
но и почасово гледане на деца до център 
”Българика” и Mt. Prospect с включена хра-
на, игри и забавления в самостоятелна 
къща с двор. Тел.847-744-4870. 8476121822 
№17643

ФЛОРИДА

ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете за-
явката си за кредит с мен за вашата силна 
сигурност в областта на финансиране. се-
риозно и надеждно предложение за заем 
за 72 часа 756963842 №17709

FREIGHT BROKER CLASS, 
Цена US$  123.00, Зипкод 33180, Trucking 
Courses! Dispatch, Freight Broker, 
QuickBooks, IFTA, Safety www.smarttrucking.
us 331-551-8787 №17771

SOMEWHERE ELSE

ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! 
Предлагаме Ви специална промоция: тер-
молифтинг на лице само за 70лв. вместо 
150лв. Бъдете съвършени! Повече инфор-
мация можете да получите на тел. 0885 
108502 и https://prettylab.bg/termolifting-
lice Необходимо е предварително запис-
ване на час. 359885108502 №17549

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 годи-
на в идеално техническо състояние. Wind 
skirts, алуминиеви джанти. Ново окачване. 
Нов авs valve. LED светлини. Нов seal на 
компресора ($900). Цена $8000. Тел: 234-
543-6879. 3475436879 №17841

2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 
2015 - Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI 
in� ation system Spare tires carrier Great 
condition for more info call 773-580-4032 
7735804032 №17843

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, Колата е 
2012 в отлично състояние! без проблеми! 
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 ка-
мина. Нови предни гуми под 5000 мили и 
много добри задни. 100 гал дизелов ре-
зервуар. 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

COAST TO COAST

2007 VOLVO 13 SPEED , 
Цена US$ 14,500.00, Зипкод 60016, 2007 
Volvo Commercial truck 13 speed $14,500 
Exterior color: White · Interior color: Grey 
Fuel type: Diesel Top condition, Overhaul 
kit done ( see receipts attached )13 speed , 
Very clean ,second owner since 2011 ,Fully 
loaded .No rust on frame,Ready for the road ! 
7737470875 №17836

FLEETSYS.COM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, На-
мери твоя диспечер в � eetsys.com. 
Регистрирайте се, или за повече 
информация 888-330-1139, call or 
text. Това е Българска система за 
транспортния бизнес в САЩ. Счето-
водство, диспеч, заплати, инвойси, 
сейфти, статистики, IFTA за всеки от-
делен камион, IRP мили за регистра-
ция. Имай твоя транспортна компа-
ния без физически офис с купища 
хартий. Всички документи се ъпло-
удват онлайн, и са винаги достъпни. 
Компанийте ползващи системата 
бавно, уверено се разрастват, без 
напрежение и стрес. 8883301139 
№17847
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Маями style: Lamborghini  
със заем заради пандемията
X29-годишен мъж изтегли $3,9 млн. федерални заеми и се зае да ги харчи. Ето как

М
ъж от Маями се опита да 
надхитри системата, като 
получи парични помощи 
за подпомагане на биз-
неса си, с които поживя 

в лукс. Сега срещу 29-годишния Дейвид 
Тайлър Хайнс са повдигнати редица об-
винения, след като властите разкриха, 
че той е изтеглил 3.9 млн. долара феде-
рални заеми, предназначени за малки 
компании, засегнати от пандемията от 
коронавирус, и след това е използвал 
парите, за да си купи Lamborghini и за 
други лични разходи.

Мъжът от Маями е обвинен в банкова 
измама, изготвянето на фалшиви отче-
ти за пред финансова институция и из-
вършване на трансакции с незаконни 
парични постъпления.

Според властите Хайнс е кандидат-
ствал за приблизително 13.5 млн. дола-
ра по програмата в помощ на малкия 
бизнес. Той

подал седем молби 
през май

които съдържали „множество неверни 
и подвеждащи данни“ относно негови-
те предполагаеми компании и разходи 
за заплати.

Той твърдял, че неговите четири ком-

пании плащали милиони долари запла-
ти през първото тримесечие на 2020 г., 
въпреки че официалните справки по-
казват, че той почти не е имал разходи 
за заплати в този период.

Молбата за заем на Хайнс обаче в 
крайна сметка била одобрена и той по-
лучил 3.9 млн. долара, които почти не-
забавно се заел да харчи, пише Hu¤post, 

цитиран от Pro¢t.
Сред покуп-

ките му е и 
L a m b o r g h i n i 
Huracan, модел 
2020 г., на стой-
ност около 318 
000 долара. Той 
също така по-
харчил хиляди 
долари в сайто-
ве за запознанства, 
в бижутерски мага-
зини, в магазини на лук-
созни марки дрехи, както и в 
курорти в Маями бийч. Хайнс също 
така превел

на два пъти пари 
на „мама“

на обща стойност 30 000 долара според 
обвинителния акт.

Банковите сметки на негови компа-
нии били закрити на 24 юни, а от тях 
били иззети 3.4 млн. долара.

В интервю за Washington Post адво-
катът на Хайнс го защити, казвайки, че 
той е „легитимен собственик на компа-

ния, който по подобие 
на милиони амери-

канци е пострадал 
финансово по вре-
ме на пандемия-
та.“

„Обвиненията 
изглеждат много 

сериозни, но Дей-
вид няма търпение 

да разкаже своята 
версия на случилото 

се, когато дойде време-
то за това“, казва Чад Пьот-

ровски.
Властите разкриват покупката на 

Lamborghini от страна на Хайнс по-рано 
този месец, след като той участва в път-
нотранспортно произшествие с автомо-
била и бяга от мястото на инцидента.

Така луксозната кола е свързана с 
Хайнс и е конфискувана от полицията в 
Маями.

Хайнс бе пуснат на свобода под гаран-
ция от 100 000 долара тази седмица. Той 
ще бъде в дома на майка си и ще носи 
проследяващо устройство до следващо-
то си явяване в съда на 14 октомври.

Снимкa: Pixabay Снимкa: hu�post.com

Снимкa: Pixabay

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Сочни мъфини с праскови

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Издатина. Ястреб. Ода. Ронин. Рекони. Ета. Резил. 
Годеж. Повести. Торест. ТУ. Корди. Завод. Бит. Жаров. Перце. Саке. 
Нинон. Ивета. Кеш. Галии. Ефенди. Туш. Изток. Олири. Фараони. 
Мавра. Елка. Гемии. Кич. Идиот. Банан. Биде. Тотализатор. Икс. 
Дири. Роботи. Лис. Леяри. Шавар. Каракал. Ибсен. Пи. Ремък. 
Карев. Нич. Батуд. Килим. Роял. Нерол. Кимон. Пор. Лерин. 
Тимиан. Репички. Гиганти. 

ОТВЕСНО: Видеокасета. Декларатор. Затмор. Шурей. Сирет. Ре. 
Аерон. Шалот. Самун. Зар. Сдвиг. Октод. Къдели. Торти. Наина. 
Тилак. Реч. Минеи. Ползи. Барел. Корк. Низ. Зенит. Галия. Килии. 
Санитар. Иомени. Риал. Ловци. Камаз. Ибрик. Кяр. Роеве. Винар. 
Семити. Сегет. Ефори. Тошев. МИГ. Откос. Стела. Бобан. Рома. 
Род. Баани. Киров. Нонин. Генетик. Друид. Тапия. Ат. Бижутерии. 
Четиричлени 

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

Намажете с краве масло 12 ме-
тални форми за мъфини, поръ-
сете ги със захар и ги прибере-

те в хладилник, докато си приготвите 
сместа.

В купа разбийте 3 бр. яйца със 150 г 
захар за 5-6 мин. Добавете леко разто-
пено 120 г краве масло и 1 с.л. сметана 
или прясно мляко.

Пресейте 200 г брашно с две вани-
лии, щипка сол и едно пакетче бак-
пулвер. Прибавете го на порции в 
яйчената смес, бъркайки с лъжица. 
Ароматизирайте с щипка настъргана 

лимонова кора.
Нарежете 3-4 бр. праскови на малки 

парчета. Добавете ги в сместа. Изваде-
те охладените форми за мъфини и на-
пълнете 2/3 от обема им. Ако нямате 
метални форми, използвайте хартиени.

Изпечете ароматните плодови мъфи-
ни на 180 градуса в предварително за-
грята фурна за около 20 мин.

Извадете готовите мъфини от гнезда-
та им и охладете на решетка.

Да ви е сладко!  

Славянски гювеч с ориз

Славянският гювеч е една от по-
пулярните рецепти в българска-
та национална кухня, в които се 

комбинират месо и ориз. Може да се 
приготви с агнешко, с телешко, със 
свинско месо или пък смесено.

Добре е да изберете шарено свин-
ско месо, за да не бъде гювечът твър-
де сух. Измивате 800 г месо и го наряз-
вате на едри парчета. 3 средно големи 
глави лук нарязвате на ситно. В голям 
тиган или тенджера сгорещявате олио, 
изсипвате в него лука заедно с месото 
и запържвате за около 5-6 мин. при не-
прекъснато бъркане.

Нарязвате на дебели ивици 3-4 зеле-

ни или червени чушки. Заедно с изми-
тия и отцеден 1 ч.ч. ориз ги добавяте 
към месото. Добавяте и 1 ч.л. сол, чер-
вен и черен пипер на вкус. Разбърква-
те добре. 2 домата обелвате и наряз-
вате на кубчета, след което също ги 
добавяте към сместа, като разбърква-
те.

След като сместа остане само на 
мазнина, я изсипвате в тава, добавяте 
2 ч.ч. вода и печете в предварително 
загрята на 180 градуса фурна за около 
30-40 мин. до пълна готовност на ори-
за и месото.

Преди сервиране поръсвате гювеча 
със ситно нарязан магданоз.
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АНИТА ХРИСТОВА

В 
свещения град Перперикон, 
наречен на бога на камъка 
Пер, останал свещен и по вре-
мето на християнството, ще се 
срещнете с древността. От ХХI 

век ще се пренесете 8000 г. назад преди 
Христа. И ще видите едно от чудесата на 
света, дълго търсено от изследователите 
и намерено край Кърджали - светилище-
то на Дионис, описано от Херодот.

Това е уникалната хипотеза на учени-
те, която се доказва с всеки разкрит сан-
тиметър от Перперикон. Тук е била ре-
зиденцията на тракийските царе и това 
убедително се потвърждава от напра-
вените досега разкопки. Дворецът е бил 
масивна Г-образна сграда с дебели сте-
ни. Част от стените са рязани естествени 
скали, по които личат ниши за гредите на 
поне триетажния дворец с височина над 
15 м.

В унисон с монументалната сграда е и 
подходът към царската обител. До парад-
ния вход с добре запазен праг водят око-
ло

200 м каменни стъпала
които са широки около 3 м. Този уника-
лен подход е срещан в Мала Азия.

Край днешния Кърджали е била една 
от столиците на тракийското царство. В 
онези времена имало няколко столици 
резиденции. Където е царят, там е прес-

толнината, с него е армията и хазната. 
Царят е бил първожрец, затова неговата 
резиденция е била и храм. Това обясня-
ва големия брой жертвеници около кре-
постта - вероятно над 1000. Предполага 
се, че всеки род имал свой жертвеник на 
някоя от стърчащите скали.

При последните разкопки на няколко 
метра от двореца бе открит голям жер-
твеник, подходящ за едри животни и чо-
вешки жертвоприношения, каквито са 
правени по онова време.

Според специалистите дворецът е гра-
ден в V-IV в. пр.н.е. В най-ниския етаж на 
двореца бяха откриха пет ограбени от 
иманяри саркофази. Те са вкопани в ска-
листия под, до тях има ниши за дарове-
те. Според специалистите там са били 
погребани важни особи от тракийското 
царско семейство.

Новите открития потвърждават хипо-
тезата, че

покръстването на Родопите
е започнало от Перперикон. Версията на 
учените е, че това може би е катедрала на 
епископ Никета от Ремесиана - кръстите-
ля на Родопите. Тази раннохристиянска 
черква е съществувала до XII век, когато е 
била унищожена при нашествие на езич-
ници или прабългари, все още неприели 
християнството.

Открити са следи и от прабългари - ри-
сунки в жертвеници се тълкуват като из-
ображения на прабългарската богиня на 
плодородието Умай.

Българският цар Иван Александър, 
осъществил през 1343 г. военен поход, 

завоювал твърдината и назначил архонт. 
Скоро обаче ромеите си върнали кре-
постта. Точно тук в ново време е открит 
златният печат на цар Иван-Александър. 
Уникалната находка за съжаление била 
открадната.

Перперикон е светилище, извисява-
що се на скален връх, разположено в Из-
точните Родопи, на 15 км североизточно 
от днешния град Кърджали. Състои се от 
четири основоопределящи части, пред-
ставляващи съвършена композиция от 
новокаменната епоха: мощна крепостна 
стена, акропол - изграден от огромни ка-
менни блокове, разположен в най-висо-
ката част на хълма,

дворец, изсечен в скалите
и заемащ площ от 10 000 кв.м.

Хилядолетия назад Перперикон е при-
ютявал различни поколения, оставили 
отпечатък върху скалите. В новокаменна-
та епоха е представлявал оголен скален 
масив. Хората не познавали сечивата, за-
това са оставяли скалната обработка на 
природните стихии - вода, вятър, дъжд. 
Така за Перперикон се заговорило не 
като за селище, а за обожествена скала. 
В по-късен етап, усъвършенствайки се-
чивата, римляните и траките отнемали 
все по-големи повърхности от скалните 
масиви и претворили камъка в крепост-
ни стени, зидовете на които са създадени 
без никакъв свързващ материал.

Перперикон преживява своя първи 
разцвет с Троя и Микена. От този пери-
од са и хилядите скално изсечени памет-
ници, представляващи олтарни ниши, 
канализационна система, гробници. Ар-
хеологическите открития при разкопки-
те крият мистика от античността за храма 
на Дионис в Родопите.

На Перперикон и в Източните Родо-
пи са оставили следи различни култу-
ри и религии. Всички те обаче почитат 
един ден в годината - този на лятното 
слънцестоене. При прабългарите това 
е ден на върховния бог Тангра, при 
славяните - на свещените треви и въл-
шебното изцеление. Християните пък 
отбелязват деня на рождението на све-
ти Йоан Предтеча или Иван Купала, но-
сещ и името Еньовден. Няма съмнение, 
че в християнския празник са се съхра-
нили следи от езическите култове, от 

почитането на древния бог Дионис.
Фестивалът край Перперикон се 

провежда именно тогава - винаги в на-
вечерието на този празник и завърш-
ва в най-късата нощ на годината, но-
щта срещу 22 юни. Според вярванията 
на различни народи в тази нощ стават 
странни неща, излизат самодиви и ру-
салки.

Скритият замисъл на тържествата е, 
че нашият път от обгърнатото с тайни 
минало отива към загадъчното бъде-
ще.

Перперикон: Българската  
Троя лежи край Кърджали
XКрай днешния град е била една от столиците на тракийското царство

От тайното минало към загадъчното бъдеще

https://www.russianschool.com/
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З
а времето казват, че нито мо-
жеш да го спреш, нито можеш 
да го повториш: естествени-
те единици за измерването му 
човекът е получил от самата 

природа - денонощие, месец и година. 
По-малките мерки от денонощие - час, 
минута, секунда - са създадени от самия 
човек.

Никой не знае точно кога човек е за-
почнал да привърза часовник към кит-
ката си, но хората започнали да правят 
това масово в началото на 20 век. Авиа-
торите и шофьорите искали часовници, 
които да могат да виждат директно, без 
да се налага да ги вадят от джобовете си, 
макар това по онова време да се е смя-
тало за женствено. По време на Първата 
световна война войниците започвали да 
модифицират джобни часовници в таки-
ва с каишки и скоро след това мъжкият 
ръчен часовник наистина се родил.

Историята на часовниците е интерес-
на и обхваща голяма част от човешка-
та история. Най-напред измерването 
на времето в денонощието започвало 
от изгрева и завършвало със залеза на 
Слънцето; денят разделяли на 4 части - 
в Египет, или на 6 части - в Китай. Днеш-
ната 12-ична система идва от 
древния Вавилон.

Свикнали сме жи-
вотът ни да се дви-
жи по стрелки-
те на часовника. 
В продължение 
на хилядолетия 
обаче слънце-
то и сезоните са 
били единстве-
ните показатели 
за времето.

Не обаче и за 
християнските мона-
си, които са имали строг 

график за молитви и работа. За да се 
спазва графикът, през 996 година бъде-
щият папа Силвестър Втори

създал първия 
механичен часовник

Затова и първите такива часов-
ници се появили по катедра-

лите, а Църквата получила 
монопол върху времето 

през следващите ня-
колко века.

Във византийски 
източник от 578 г. се 
споменават за пър-
ви път механични 

часовници и хроно-
метри, но изобре-

тяването им се при-
писва на Пацификус от 

Верона и на папа Силвес-
тър II. Първият механизъм на 

принципа на часовниковия е била със 
зъбни колела - стрелката плавно се дви-
жела по циферблата.

Първото споменаване на механиче-
ските часовници, в които движещата 
сила се осигурява от падащи тежести 
или пружини, намираме в „Божествена 
комедия“ на Данте. Петрарка също спо-
менава постиженията на Джовани Дон-
ди Дал Оролоджио, който монтирал ча-
совник в градската кула на Падуа.

Монополното положение на Църква-
та се променя през 1502 г., когато нюрн-
бергският шлосер Петер Хайнлайн изо-
бретил първия джобен часовник, който 
се движел с пружина, но отмервал само 
часовете. Джобните му часовници били 
наречени

„нюрнбергски живи яйца“
ала точността им била малка, тъй като 
балансът им не осигурявал 
равномерно колебание.

Първата конструк-
ция на този часов-
ник е направена 
в Хага, но е въз-
приета в Англия 
за производство. 
Там английски-
ят часовникар 
Уйлям Клемент 
изработва часов-
ник, който става за-
дължителна част от 
интериора на богаташ-
ките къщи.

Джобните часовници били 
толкова големи и тежки, че собствени-
ците им наемали носачи, които следвали 
господарите си с часовниците на рамо. 

По времето на Шекспир били модерни 
слънчеви ръчни часовници във вид на 
пръстени. Те имали малко отворче, през 
което слънчевият лъч прониквал до въ-
трешната страна на пръстена, където 
били нанесени цифри, показващи точно-
то време.

Първите точни часовници се появи-
ли, след като Галилей наблюдавал рит-
мичното движение на махалото. Благо-
дарение на това изобретение през 1656 
г. холандският физик Кристиян Хюйгенс 
създава първия точен механичен часов-
ник.

Именно точните часовници

тласнали света към 
нови открития –

едни от първите са морските изследо-
ватели, които започнали да изчисляват 
географската дължина и така стигали до 
всяка точка на света. Астрономите пък 
започнали да следят небесните тела с 
точност до няколко секунди.

Механичните часовници скоро били 
заменени с електронните. Малцина оба-
че са българите, които знаят, че първи-
ят електронен ръчен часовник, носещ 
името „Пулсар“, е изобретен през 1969 г. 
в САЩ от родения през 1919 г. в малко-
то китно село Брестовица, Пловдивско, 
български инженер Петър Петров.

Моделът бил пуснат на пазара през 
1971 г. и се е продавал по онова време за 
огромната сума от 2100 щатски долара, а 
един от първите все още е на изложение 
в Смитсоновия институт. Пет години по-
късно патентът за него бил откупен от 
японска компания.

Световноизвестният българин уми-
ра през 2003 г. на 83 години. Считан е за 
един от

най-продуктивните 
изобретатели

през втората половина на XX век. Сред 
изобретенията му са първият дигитален 
ръчен часовник, първата компютъри-
зирана система за измерване на замър-
сявания, телеметрични устройства за 
метеорологични и комуникационни са-
телити, първият в света безжичен сър-
дечен монитор, както и множество дру-
ги апарати.

Той е носител на многоброй-
ни признания и награди. 

Морският нос Петров на 
остров Брабант в Ан-

тарктика е наимену-
ван в чест на Петър 
Петров.

В началото тези 
уреди измервали 
времето приблизи-

телно, днес най-точ-
ният часовник из-

бързва или изостава 
с една секунда на 138 

млн. г.
Днес ръчният часовник из-

глежда реликва от друга епоха, за-
щото е дело на най-древните човешки 
изобретения. Сега те се носят едва ли не 
като украса и любим аксесоар.

Първият дигитален ръчен 
часовник е дело на българин

XПетър Петров го е създал през 1969 година в САЩ

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Петър Петров

Часовникът, създаден от българина
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М
исия „Неверест“ на Сте-
фан Иванов и 16-годиш-
ния му син Максим се 
насочва към най-дълбо-
ките води на океана, къ-

дето се крият много изненади и опас-
ности. Двамата продължават опита си 
да прекосят Атлантическия океан с лод-
ка, направена от тях. Те разчитат един-
ствено на собствените си сили, като 
вече преполовиха предизвикателство-
то с дължина 6000 км.

Мисия „Неверест“, в името на която 
потеглиха на път, е да се популяризи-
ра инициативата на Министерството 
на здравеопазването в подкрепа на до-
норството, наречена „Да! За живот!“.

Ето част от разказите на Стефан и 
Максим за премеждията по пътя, публи-
кувани от тях във Facebook.

Ден 37
Тези дни напредвахме бавно, пре-

дизвиквайки нашето търпение и упо-
ритост при ветрове едва 5 възела. Мо-
менти като тези ни припомнят нашата 
кауза (да стимулираме дискусия около 
донорството на органи след смъртта), в 
името на която решихме да гребем през 
океана над 6000 км - не се иска много да 
се проведе семейно обсъждане. Молим 
да помислите за това, ако още не сте го 
направили.

Тъкмо свършвах смяната си, когато 
чух да зад себе си плискане. Мислейки, 
че отново сме заобиколени от делфини, 
не им обърнах голямо внимание, секун-
ди след това се появиха 10-20 огромни 
и великолепни косатки!

Ако сте чели книги или гледали фил-
ми за мореплаватели, не може да не ви 
е направило впечатление, че на техни-
те яхти непрекъснато нещо се повреж-
да и те все се опитват да поправят това 
или онова. Е, и ние не сме изключение 
от правилото.

Преди два дни забелязахме, че мони-
торите на двете ни акумулаторни бате-
рии показват, че зарядът им е паднал на 
около 60%. Това беше странно, тъй като 
дотогава те винаги бяха заредени на 80-
100% от соларните панели.

Направихме пълна проверка на елек-
трическата система с мултицета и уста-
новихме, че три от четирите соларни 
панела на системата генерират напре-
жение под 12 волта и съответно няма 
как да зареждат 12-волтовите акумула-
тори. Макс забеляза, че около кутий-
ките с кабели и диоди на някои от тези 
соларни панели има зеленикаво оцве-
тяване. След като отворихме една от ку-
тийките, видяхме, че някои от кабелите 
са оксидирали до почти пълен разпад. 
Панелите бяха произведени от реноми-
рана холандска фирма и за нас беше го-
лямо разочарование, че се бяха подда-
ли на морската влага.

Свалихме все още работещия панел 
от страничната стена на каютата, за да 
проверим неговите кабели и за наша 
радост те бяха добре. Изолирахме ку-
тията с обилно количество полимер и 
утре ще преместим панела върху горна-
та част на каютата, където би трябвало 

да хваща повече слънце.
Горе главата и ръцете на греблата.

Ден 38
Окисляването на 3 от нашите 4 слън-

чеви панела ни принуди да намалим 
драстично потреблението на електрое-
нергията. Така се наложи да изключим и 
да премахнем автопилота, който преди 
това използвахме 24/7, за да управля-
ваме руля, да поддържа курса, както и 
веднага да изправя лодката, когато въл-
ните я завъртат наляво или надясно.

През последните няколко дни се учим 
ръчно да управляваме руля, използвай-
ки въжета, които гребецът дърпа или 
застопорява с щипка, която държи руля 
под желан ъгъл...

Едно от най-големите ни притеснения 
беше, че автопилотът ни се изключва за 
кратки моменти. След като живеем из-
вън зоната си на комфорт без автопилот 
няколко дни при ветрове до 15 възе-

ла през деня и нощта, свикнахме с тази 
наша нова реалност.

Може да криволичим повече и да сме 
малко по-бавни без автопилот, но вече 
не се чувстваме в опасност. Да видим 
как ще се справим при по-силни ветро-
ве.

Ден 40
Режимът за пестене на електроенер-

гия ни принуди да спрем да използва-
ме и машината за вода. От три дни на-
сам всеки гребец помпа на ръка вода на 
ръчния десалинатор по час, час и поло-
вина в допълнение към 12-те часа гре-
бане на ден - изцеждащо силите изжи-
вяване...

Ден 41
Чувстваме се възторжени - след като 

изминахме 3000 км (1600 морски мили) 
за 31 дни, току-що преминахме полови-
ната път на пътешествието си през Ат-
лантика! Това са средно 97 км на ден 
или повече от 100 км, ако считате, че бя-
хме на морска котва три нощи поради 
по-тежкото време. Равностойно на по 
един маратон океанско гребане на гре-
бец на ден в различни климатични ус-
ловия, с лодка, която тежи над 1100 кг.

През последните няколко дни се оп-
итваме да засилим мотивацията си да 
гребем тези безкрайни километри, 
като си представяме, че средната точ-
ка е връх, на който алпинист се изкач-
ва, преди да се обърне и да се отправи 
към дома. Надяваме се втората полови-
на да е по-лесна, въпреки че знаем, че 
пътят надолу по планината често е по-
коварен...

Успяхме да изтеглим от пластмасовия 
капак на панелите къси парченца пло-
ски жици… После намазахме всичко 
със силикон и ги запечатахме под щед-
ри количества полимер Sika¥ex - voilà - 
панелите започнаха да работят!!! Имаме 
три работещи панела отново с общо 260 
вата.

Какво облекчение - няма да се нала-
га да изпомпваме вода, можем да слу-
шаме музика на високоговорителите и 
да включим отново някои от нашите ко-
муникационни и навигационни инстру-
менти, които сме изключили. Не съм си-
гурен дали ще използваме автопилота 
много - свикнахме да гребем и без него.

Ден 42
Летящи риби продължават да скачат 

в NEVEREST през нощта, вероятно при-
влечени от светлината върху лодката. 
Повечето са по-малки от 20 см, но след 
като малко по-голям екземпляр скочи 
до тенджерата ни за готвене, решихме 
да направим рибена чорба. Един от гре-
бците не кандиса да я опита, а другият 
отчете, че е най-добрата рибена чор-
ба, която някога е правил, така, както и 
първата.

Между другото, всякакви риби про-
дължават да скачат от водата при нас - 
и не само тези, които имат криле. Дори 
намерихме три калмари на лодката - 
тези вероятно не са скочили, а са били 
хвърлени на борда от вълни.

XДвамата преполовиха пътуването си от 6000 км, с което искат да прекосят Атлантика

Стефан и Максим – към  
най-дълбоките води на океана

Сн.: Facebook
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П
ромоутърът на Антъни 
Джошуа - Еди Хърн, се из-
каза ласкаво за следващия 
съперник на британеца, Ку-
брат Пулев. Двамата тряб-

ва да се изправят един срещу друг през 
декември във Великобритания.

„Разбира се, бойците искат да пече-
лят колкото се може повече пари, но те 
също трябва да се развиват като бойци. 
Мисля, че боят с Кубрат Пулев е добра, 
солидна и трудна битка за него, и поч-
ти съм сигурен, че ще видите тази битка 
през тази година“, коментира Хърн, ци-
тиран от ВВС и sportlive.bg.

Хърн обясни, че Джошуа

обича да се бие, 
да се боксира

и не става въпрос само за битки на ог-
ромни арени като стадион „Уембли“, 

„Мадисън Скуеър Гардън". „Искам той 
да излезе на ринга пред зрители. Но 
за кариерата си, за развитието си, той 
трябва да се бие тази година“, допълни 
известният промоутър.

Десетина дни по-рано и Кубрат Пулев 
обяви, че чака с нетърпение битката.

„Очаквам този двубой с нетърпе-
ние. Жаден съм за него, колкото да из-
пия цялото море, толкова съм жаден за 
него. Въпросът е, че и самият Джошуа 
има две опции - едната е да играе с мен, 
другата да оваканти тази световна тит-
ла на IBF и вече аз да играя със след-
ващия в ранглистата“, каза Пулев пред 
bTV.

Този път Кобрата се подготвя на пла-
жа край Алепу. Той е предвидил едно-
разови тренировки в страната. 

Планира и кратка подготовка в Гер-
мания.

Григор Димитров остана без книжка

От лагера на Джошуа хвалят 
Кобрата: Ще е трудна битка

Звездата на българския тенис Гри-
гор Димитров си навлече про-
блеми с полицейските власти в 

Монако. Българинът е бил засечен от 
полицията в събота да кара с превише-
на скорост. Униформените служители 
прибрали свидетелството и на руснака 
Даниил Медведев.

Според информациите заловени са 
общо водачите на 10 автомобила, които 
са шофирани безразсъдно, а сред тях се 
оказали и тенис звездите. Те са карали 
с между 160 и 180 км/ч при разрешени 
110 км/ч в дадения участък.

Освен отнетите шофьорски книжки са 
наложени и глоби от по 750 евро. Нару-

шението е извършено меж-
ду 16 и 19 часа местно 

време.
Това се е случило 

на път, който свърз-
ва академията на 
треньора Патрик 
Муратоглу край 

Ница и мястото, къ-
дето Григор живее – 

Монте Карло. Извест-
ните тенисисти не са 

били разпознати първо-
начално от полицаите, но тях-

ната идентичност става ясна впослед-
ствие.

XПулев споделя, че няма търпение да се изправи срещу британеца

Сн.: Архив

Сн.: Nice-Matin

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Тя е просторна и луксозна и прили-
ча повече на палат, отколкото на 
вила. Но Шер я нарича така и няма 

да й противоречим.
Имотът в Бевърли Хилс е идеален 

за почивка и партита, уютен е и пълен 
с удобства. Но Шер или не го харесва 
вече, или е намерила друга „вила“, по-
просторна и луксозна от тази. Възможно 
е и спешно да се нуждае от финансова 

инжекция, защото реши да пусне за про-
дажба имението, като исканата цена е $2 
075 000. Имайки предвид, че тя го купи 
само преди пет години, при това тогава 
даде със 70 000 повече, явно наистина 

иска спешно да се отърве от него.
Ако имате излишни два милиона, 

може да се забързате. Ако ли пък не – 
задоволете се с виртуална разходка из 
вилата. Вижте я и помечтайте.

За $ 2 млн.: Вилата  
на Шер в Бевърли Хилс 
XЗвездата продава луксозния си имот

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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www.klausau.com
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аа

След като стана ясно, че Бритни Спиърс 
дълго време е била като в затвор, заради 
опеката на баща й и бившия й мъж, който 

я е изнудвал заради синовете й, феновете на пе-
вицата видяха като странно и едно ново видео, 
което звездата остави в социалните мрежи.

38-годишната Бритни се наслаждава на горе-
щините с любимия си – 26-годишен Сам Асгари, 
и сподели в Instagram видео, в което са двама-
та.

„Ключът към щастливата връзка е да се драз-
ните като в ад!“ – подписа видеото Бритни. Сам 
се съгласи с нея. Това обаче не се оказа смешно 
за потребителите на социалния сайт и те реши-
ха, че в това има скрито съобщение за помощ, 
което певицата отпраща към тях. Мнозина от 
тях вярват, че Бритни е в опасност.

Бащата на Меган: Не 
харесвам в какво се превърна

Немска овчарка, първото куче, диагности-
цирано с коронавирусна инфекция в САЩ, 
е умряла месец след поставяне на диагно-

зата.
7-годишният Бъди от щата Ню Йорк развил ди-

хателни затруднения в средата на април, а в на-
чалото на юни Службата за здравна и животинска 
инспекция обяви, че е кучето е диагностицирано 
с коронавирус.

Собствениците му представиха пред журнали-
сти медицинския му картон, от който се вижда, 
че кучето най-вероятно е страдало от рак, което 
обяснява фаталните последици от заразяването с 
коронавируса.

Все още не е ясно дали болестта е била при-
чината за нарушения имунитет и последващата 
инфекция с COVID-19, или туморът е резултат от 
вируса. В САЩ има заразени тигър, лъв и две до-
машни котки.

Учени са разрешили отдавнашната загадка 
за Стоунхендж, определяйки откъде произ-
лизат повечето мегалити, съставляващи из-

вестния паметник в Уилтшър, Англия, благодаре-
ние на образци, съхранявани в САЩ десетилетия 
наред,

Геохимически тестове показват, че 50 от 52-та 
гигантски камъка, известни като сарсени, имат 
общ произход и идват от Уест Уудс на около 25 км 
от мястото на строителството.

Предишни проучвания показват, че по-малки-
те „сини камъни“ на Стоунхендж са донесени от 
Уелс, от находище на около 200 километра запад-
но от мястото. Учените стигат до извода, че как-
то гигантските сарсени, така и „сините камъни“, са 
докарани на строителната площадка приблизи-
телно по едно и също време (около 2500 г. пр.н.е.).

Почина първото куче  
с COVID-19 в САЩ

Разгадаха загадъчния 
Стоунхендж

Лейди Гага на фото без грим

Бритни със странно  
видео за гаджето си

Отдавна се знае за разрива в от-
ношенията между Томас Мар-
къл и дъщеря му Меган. Той 

използва възможността да я крити-
кува и покрай биографичната книга, 
която излиза за херцозите на Съсекс 
„В търсене на свобода“. Творбата на 
журналистите Омид Скуби и Каролин 
Дюран вече предизвика вълнение и 
суматоха, още преди да е излязла. Оч-
аква се книгата да излезе в продажба 
този месец.

„Това е най-лошият момент да хлен-
чите и да се оплаквате от нещо, защо-
то хората по света страдат от панде-
мията от коронавирус“, каза Маркъл. 
„Обичам дъщеря си, но наистина не 
харесвам в какво се е превърнала... 
Струва ми се невероятно, че кралско-
то семейство ги е посъветвало да ми 
помогнат, но те отказаха“, каза още 
75-годишният мъж.

Популярната американска 
певица и актриса Лейди 
Гага сподели своя снимка в 

Instagram без грим и изненада фе-
новете си.

Публикуваното селфи показва 
34-годишна знаменитост, пози-
раща на открито в бежов топ. Тя 
е снимана без грим. В текста към 
публикацията Гага изрази своя-
та благодарност към феновете 
за подкрепата за новия й албум 
Chromatica. Постът получи над 1,5 
млн. харесвания.

Феновете оцениха естествената 
красота на изпълнителката и пи-
саха за това в коментарите.

Лейди Гага и Ариана Гранде во-
дят с по 9 номинации за видео му-
зикалните награди на MTV, които 
въвеждат две нови категории за 
изпълнения на живо под каранти-
на и музикални клипове, заснети 
в домашни условия по време на 
коронавирусната пандемия.
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Най-сериозна опасност за организма пред-
ставлява твърдият алкохол в съчетание с 
газирани напитки, казва диетологът Анна 

Белоусова. Дори обикновена „Минералка“ - вид 
коктейл - е коварно питие, защото газировката 
на водата ускорява преминаването на алкохола в 
кръвта. Коктейлът се пие леко, а напиването е не-
очаквано и тежко, допълва Белоусова.

Сериозна опасност представляват коктейлите с 
бира и особено смесването на бира с водка. „Тук 
решаващи са два фактора: от една страна, гази-
ровката на напитката, а от друга, особено ако би-
рата е плътна или тъмна, водката почти не се усе-
ща. Особеността на този коктейл е, че ефектът от 
него надскача очакваното, все едно си изпил по-
ловин литър водка“, разкрива специалистът.

Лия Ремини продължава да крити-
кува Том Круз и се изказа в под-
крепа на Танди Нютън. Последна-

та наскоро открито говори за работата 
си с 58-годишния актьор, когато два-
мата снимат „Мисията невъзможна 2“. 
Нютън сподели, че се е страхувала от 
Круз, защото той е бил изключително 
доминантна личност.

Ремини твърди, че Круз се опитва да 
привлече колкото се може повече хора 
към сциентологията. „Мисля, че е вре-
ме всички да се събудят и да погледнат 
към фактите. От години Том манипули-
ра обществото и се прави на добряк“, 
добавя звездата в официално съобще-
ние.

Лия все пак смята, че актьорът няко-
га е бил мил и съвестен човек, но сци-
ентологията го е променила драстич-
но и той е посветил целия си живот на 
нея.

Лия Ремини продължава да крити

Лия: Том Круз само  
се прави на добряк

Две миниатюрни мумии, открити в Египет, 
бяха изследвани със скенер, чийто образ 
показа, че в тях няма човешки останки.

Миниатюрните мумии са били в музей в Хай-
фа от десетилетия и в тях се смятало, че е сърце-
то на починалия, в чийто саркофаг са намерени. 
То обикновено се оставя вътре в тялото, тъй като 
според древните египтяни играе роля за вечния 
живот.

След изследването в едната, направена във 
формата на бог Озирис, е установена смес от зър-
но и кал, а в другата мумифицирана птица – във 
формата на бог Хор – най-вероятно сокол. Този 
бог според египетската митология има глава на 
сокол и е син на Озирис и богинята Изида.

„Птицата няма ляв крак, но никой не знае защо“, 
каза д-р Джавит, която е изследвала мумиите. За-
сега се знае, че те са на повече от 2000 г.

В мумии на 2000 г. няма 
човешки останки

Шарън Стоун: 
Инсултът  
ме промени
Шарън Стоун признава, че се чувства като напъл-

но различен човек след прекарания инсулт. 
62-годишната актриса пострада сериозно през 

2001 г, което я е накарало да започне нов живот. Възста-
новяването й е помогнало да помисли сериозно над не-
щата и да промени изцяло начина си на мислене, като 
се отърве от негативните мисли.

Според лекарите Шарън е имала само 1% шанс за 
оцеляване, защото не е потърсила помощ навреме. Те 
цял месец не са били сигурни дали ще се събуди. Сега 
тя насърчава всеки, който изпитва непоносимо главо-
болие, незабавно да се обърне към специалист.

По време на здравната си криза Стоун е изпитала още 
проблеми. Тя е трябвало да се бори за попечителство 
над сина си Роан и е ипотекирала къщата си.

Диетолог съветва: 
Внимавайте с коктейлите

Актьорът Матю Макконъхи 
стана писател
50-годишният актьор, който 

е една от най-добре пла-
тените звезди в Холивуд, 

разкри, че мемоарите му със загла-
вие „Зелени светлини“ ще се състои 
от неговите лични записки и разми-
сли.

''Това не са традиционни мемо-
ар или книга със съвети, а по-скоро 
детска книга, базирана на приклю-
ченията в моя живот. Приключения, 
които са били значими, просветля-
ващи и смешни, понякога защото са 
били предназначени да бъдат таки-
ва“, обясни той.

Макконъхи споделя: „Откакто се 
научих да пиша, поддържам днев-
ник. Записвах всичко, което ме 
вълнува, кара ме да се смея или да 
плача. Преди две години събрах 
смелост да обединя всички тези бе-
лежки, водени в усамотение, само 
за да видя какво имам и това се вър-
на в книга“.
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Полицията в индийския град Канпур, щата 
Утар Прадеш, арестува коза за разходка 
из центъра без маска за лице. Органите на 

реда забелязали козата без медицинска маска, 
взели я и я закарали в полицейското управление 
с джип. Собственикът на животното дошъл в по-
лицейското управление и помолил полицията да 
му върне домашния любимец, в резултат на което 
животното било освободено с предупреждение 
за недопускане на други нарушения.

По-рано беше съобщено, че в САЩ коза, която 
е била принуждавана да употребява наркотици 
и алкохол, е изпратена на терапевтични курсове 
за животни. С течение на времето тя се възстано-
вила, започнала да се наслаждава на яденето на 
плодове и зеленчуци.

Колие с диамант от над 115 карата бе прода-
дено на търг в Ню Йорк за $6,3 млн.

Колието бе оценено на пет до седем мили-
она долара. Бижуто представлява платинена ве-
рижка, върху която са инкрустирани крушовиден 
брилянт с тегло 115,83 карата, 31 брилянта от 0,97 
до 5,5 карата и още 21 по-малки брилянта.

На търга за $2,5 млн. бе продаден също пръс-
тен с крушовиден диамант от 25,5 карата, оценен 
първоначално на 1,5-2,5 млн. долара. За $819 000 
бе изтъргуван друг пръстен с розов диамант от 
7,65 карата, оценен на $600 000. Пръстен от пла-
тина, инкрустиран със сапфир, бе продаден за 
$531 000. Общо 260 бижута бяха изтъргувани на 
търга, проведен онлайн заради пандемията от 
новия коронавирус.

В Индия арестуваха коза, 
разхождала се без маска

115-каратов диамант бе 
продаден за над $6 млн.

Брадато татенце:  
Зак Ефрон с нова визия

Изкуствоведи са определили 
точното място, изобразено 
в последната картина на Ван 

Гог „Дървесни корени“, рисувана ня-
колко часа преди смъртта на худож-
ника в в късния следобед.

Приликата на работата от 1890 г. 

с истински пейзаж близо до френ-
ския град Овер–сюр-Оаз е забеляза-
на с помощта на пощенска картичка 
от началото на 20 в.

След сравнението на картичката с 
картина, изследователи стигнаха до 
извода, че са успели да определят 

кой хълм и дървета са изобразени.
Според тях те са разположени на 

150 м от хотел „Auberge Ravoux“, сега 
известен като „Къщата на Ван Гог“.

Любопитно е, че дървото, изобра-
зено на картината, е все още живо 
130 г. след смъртта на Ван Гог.

Нарисувано дърво от  
Ван Гог все още е живо

Той играеше шантав тийнейджър в „High 
School Musical“ и бе мускулестият спаси-
тел на плажа в „Baywatch“. Изградил об-

раза си на лошото момче, което дамите на 
различна възраст харесват, днес Зак Ефрон 
има напълно различна визия. Заради свое-
то шоу „Down to Earth“ той трябваше да пусне 
брада и се превърна в „татенце“.

Сега 32-годишния Ефрон пътува по света и 
се запознава с природните особености и раз-
лични култури и нрави. След премиерата на 
предаването с неговото главно участие, мно-
го жени бяха шокирани от външния му вид. 
Там той е с доста дълга и гъста брада, рошав 
перчем и за тяхна радост – ходи често без гор-
нище, за да покаже мускулестото си тяло.

Ако сравним по-стари снимки на актьора и 
сегашните му, ще видим каква огромна раз-
лика има - заякнал е доста и определено при-
влича повече зрители, отколкото слабата фи-
гура на пътешественика Беър Грилс.

Клои Кардашян: От 
12-годишна страдам 
от мигрена
„Все едно те е блъснал малък 

камион“. Така Клои описва 
дългата си битка с мигрена-

та.
Риалити звездата разкрива под-

робности за здравословния си про-
блем, за да образова обществото и 
да създаде общност, в която хората, 
страдащи от подобно заболяване, 
да могат да говорят открито за него. 
Тя казва, че е започнала да изпитва 

силно главоболие още в шести клас.
Първоначално е трябвало да се 

справя с проблема сама, защото тя е 
единственият човек от клана, който 
се оплаква от мигрена. Клои казва, 
че семейството винаги е смятало, че 
тя си измисля, за да се измъкне от 
училище или от други задължения. 
С течение на времето започват да й 
помагат и да изразяват загриженост 
за състоянието й.
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Крадлива чайка си е спечелила прозвището 
на именития гангстер Бъгси Сийгъл заради 
редовните си обирджийски набези в мага-

зин за вестници и списания.
Продавачката Катлийн разказва, че крадливото 

пернато всеки ден „пристъпва наперено“ в мага-
зинчето й в Ексмут, Девън, и „задига“ най-близко 

попадналите му пакети чипс. Бъгси не е придир-
чив към закуската, но най-често отмъква чипс с 
вкус на барбекю.

„Чайката редовно краде от нас, така че ни дъл-
жи купища пари. Веднъж, след като прогони пти-
цата, баща ми забеляза банкнота от пет лири на 
пода. Пошегувахме се, че пернатият крадец веро-
ятно ги е оставил“, споделя Годард.

Местните жители, запознати с набезите на кра-
дливата чайка, са предложили да я нарекат Бъгси.

Чайка краде от магазин 
чипс за закуска

Искате да разберете какво е усещането да 
спите в компанията на мечки? Достатъчно 
е да прескочите до Финландия и ще разбе-

рете.
От началото на август зоопаркът „Ехтяри“ ще 

предложи на своите гости необикновена услуга 
– възможността да пренощува на негова терито-
рия в компанията на диви животни. Вратите си за 
гости ще отвори дървена къщичка, в която те ще 
могат да пренощуват. Къщата е разположена точ-
но до местообитанието на мечките, а хората в нея 
може да се чувстват в безопасност.

Сградата е разположена нависоко и до нея се 
стига по стълба. Площта й е 15 кв.м и е оборуд-
вана с голям прозорец, от който се вижда мечи-
ят парк.

Мечките са най-активни привечер, а освен това 
сами избират къде да преспят – в бърлогите си 
или отвън.

Семейство Бекъм шокира с по-
редното си решение за доиз-
граждане на имението си в 

Костуолдс, което закупиха за 6 млн. 
британски лири. Двойката планира 
да изгради изкуствено езеро във 
формата на бъбрек с площ от 3000 
кв. м.

Новото попълнение идва мал-
ко след разрешението от местните 
власти да построят подземен тунел, 
супер гараж и изба в имота си.

Звездите са представили плано-
ве за езеро, което ще бъде дълбоко 
4 м и заобиколено от масив от цве-
тя и дървета. Звездите планират да 
превърнат имението си в затворен 
миникомплекс, който да бъде силно 
защитен и да съчетава лукс, изиска-
ност и много природни площи.

Бекъм работят с архитекта Май-
къл Ергатодис, който се грижи за 
разширенията на звездния им имот.

Айшвария Рай се е излекувала от коро-
навируса. Според информация на ин-
дийски медии, боливудската актриса 

и дъщеря й вече са изписани от болницата в 
Мумбай, където бяха настанени.

Известната актриса прекара близо седми-
ца под наблюдение, след като се зарази от 
съпруга си Абишек Бачан.

Рай бе поставена под карантина, след като 
стана ясно, че половинката й има положите-
лен тест за COVID-19. По-късно обаче тя има-
ше задух и се наложи да бъде хоспитализира-
на заедно с 8-годишното си момиченце.

За разлика от своята съпруга, Абишек и 
баща му все още не са се оправили и ще про-
дължат да ги лекуват в мумбайската болница. 
Според информация организмите им реаги-
рат добре на медикаментите, които приемат.

Дейвид и Виктория  
ще изграждат езеро

Зоопарк във Финландия 
предлага „нощувка с мечки“

Айшвария Рай се излекува  
от COVID-19

Първа роля за дъщерята  
на Бионсе
Блу Айви Картър ще направи своя 

дебют в киното. 8-годишната дъ-
щеря на Бионсе и Джей Зи ще се 

появи във филма, режисиран от май-
ка й и вдъхновен от историята на „Цар 
Лъв“, Black is King. Премиерата му 
беше на 31 юли.

Блу Айви е усмихната, украсена с 
перли и червено червило пишат. Са-
мият филм ползва за вдъхновение 
историята на лъвчето Симба, за да 
разкаже тази на африканско мом-
че. Сюжетът се движи по музиката от 
„Цар лъв“, в която Бионсе има серио-
зен пръст.

В самата лента се появяват Бионсе, 
Джей Зи, Фарел Уилямс, Наоми Кем-
бъл и други тъмнокожи звезди. Black 
is King е заснет на многобройни лока-
ции, като започва от Ню Йорк и пре-
минава през Лос Анджелис, Южна 
Африка, Западна Африка, Лондон и 
Белгия.
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На самотен остров

К
оронавирусът и породената 
от него карантина направи от 
всички ни затворени у дома 
мечтатели, които, искат или 
не, харесват или не, са при-

нудени да останат насаме със себе си. И 
всъщност това не се оказа нито толкова 
лошо, нито толкова трудно, нито, както 
прогнозираха някои, съкрушително за 
психиката ни.

Уединението се превърна в дума, чие-
то значение масата хора познаха по вре-
ме на извънредното положение и което 
породи мечтата за живот на самотен ос-
тров. Или поне за кратка ваканция там. 
И колкото и да е странно, оказва се, че 
това не е лукс, достъпен само за мили-
ардерите. И че дори и ние, простосмърт-
ните, можем да бъдем сами на остров.

Да, почивката на частен остров няма 
да ви излезе „без пари“, но със сигурност 
няма да се наложи да продадете нeд-
вижима собственост, за да си подари-
те 5-дневен релакс в подобни условия, 
пише EVA. Ето няколко, сравнително 
бюджетни, от които може да се започне 
проучване по темата:

Urraca, Панама
Еколюбителите сред вас ще оценят 

Urraca, който се намира само на 30 мину-
ти с лодка от популярния по целия свят 
Bocas del Toro. Този уникален мангров 
остров (няма суша, представлява компи-
лация от мангрови дървета, чиито коре-
ни са във водата!) набавя електричест-
во от соларни панели и вода от система, 
която събира и преработва дъждовната. 
На малкия остров ще имате на разполо-

жение кокетни бар и ресторант, а ако сте 
без компания, ще може да се насладите 
на тази на дванадесетте маймуни, които 
са негови постоянни обитатели.

Brother island, Филипините
На Запад от остров Палаван и само на 

2 часа плаване с лодка от известния за 
района El Nido, Brother island разпола-
га с личен готвач, който ще ви въведе в 
особеностите на местната кухня, а ако 
имате специфични алергии или храни-
телен режим, ще се съобрази изцяло с 
предпочитанията ви. На ваше разполо-
жение ще бъдат още камериерка и ли-

чен „лодкар“. Освен да релаксирате с ос-
вежителна напитка или книга на плажа, 
може да разнообразите престоя си там 
с активности като шнорхелинг, спортен 
риболов, а защо не и да получите масаж 
на самия бряг?

Silver island, Гърция
Малко по-надолу от Халкидики и мал-

ко по-нагоре от столицата на Гърция 
Атина, този продълговат островен ди-
амант е считан за един от най-добрите 
йога центрове в целия свят. Притежание 
на две сестри с гръцко-южноафрикан-
ски произход, основната вила на Silver 

island е решена в традиционните за 
страната цветове – синьо и бяло. Модер-
ният средиземноморски рустик, който 
изпълва всяко от пространствата, как-
то и уникалните морски гледки (особе-
но от площадката за йога!) ще превър-
нат престоя ви в 5-звездно уединение с 
висока вибрационна честота.

Bathholmen, Норвегия
Друг тип екзотика в духа на „завръща-

не към природата“ или „дивото зове“ ви 
очаква на частния остров Batholmen в 
Норвегия. Той е изцяло „извън мрежа-
та“, тоест няма прекарано електричест-
во и ВиК, но пък ще ви потопи в друг тип 
занимания като риболов, директно от 
малкия пристан, разходка из скалистите 
му очертания… а вечерно време, дока-
то приготвяте „улова на деня“, ще може 
да се насладите на питие около специ-
ално изградено и усилващо усещането 
за хюга огнище.

Bird island, Белиз
Той е много, много малък, но пък 

страшно Instagrammable коралов ос-
тров, което в наши дни е почти толко-
ва важно, колкото всички останали осо-
бености на почивката! Намира се на юг 
от Белиз (единствената страна в Цен-
трална Америка, в която английският е 
официален език) и може да приюти до 6 
души. Предлага традиционните за екзо-
тичен остров активности като шнорхе-
линг, разходка с каяк и риболов, но ако 
не искате да се изключите тотално, на 
ваше разположение е и безплатна Wi-¢ 
връзка.

XОказва се, че не само милиардерите могат да си го позволят

Urraca Brother island 

Bird island Silver island Batholmen 

Сн.: EVA

Сн.: EVA

Сн.: EVA

Сн.: Pixabay

Сн.: alyaka.com

Сн.: rentaprivateisland.com



5 - 11 август 2020 г. 63

http://sttransport.net/


5 - 11 август 2020 г.64

https://www.gosarpinos.com/

