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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Когато преди 7 години се роди движе-
нието #ДАНСwithme, целящо да изхвър-
ли Делян Пеевски от ДАНС и от политика-
та въобще, в много американски градове 
се проведоха демонстрации в подкрепа 
на сънародниците ни в България. Тогава 
най-активни бяха българите в Сан Фран-
циско и Вашингтон. А най-малко се събра-
ха в Чикаго - градът с най-много българи 
от тази страна на Океана.

Сега ситуацията не е много по-различ-
на. Делян Пеевски е по-силен отвсякога, 
а моделът на задкулисие, на което той е 
лице, е прихванал държавата в мощна 
хватка и изглежда неразрушим. А бълга-
рите в Северна Америка не се вълнуват - 
нито от това, нито от протестите в София 
и другите големи градове на страната.

Все пак, вече няколко уикенда десетки 
българи с оригинални плакати се събират 
в Чикаго, Торонто, Ню Йорк и Вашингтон в 
подкрепа на исканията за оставка на пра-
вителството на Бойко Борисов и главния 
прокурор Иван Гешев (когото протести-
ращите смятат, че е поставен на поста от 
дуото Пеевски/Доган). Но на фона на над 
300 хиляди българи в Северна Америка, 
на протест излизат не повече от стотина. 
На изборите тук гласуват не повече от 9 
хиляди (като това е рекорд). 

Българите в Северна Америка не про-
тестират. Факт, за който има много обяс-
нения - от разстоянието и откъсването, 
което мнозина правят с Родината и по-
литическите процеси  там, до липсата на 
вяра, че нещо въобще може да се проме-
ни.

Но най-големият фактор е, че целена-
сочено последните 30 години българите 
в чужбина  са нарочно изключени от учас-
тие в демократичния процес в България. 
Въпреки че сме най-големият външен ин-
веститор в страната (около 2 милиарда 
евро по официални данни на година), ние 
сме най-малко представени във властта 
(нарушен е принципът taxation without 

representation). И това е направено на-
рочно и с цел. 

На почти всички избори се правят все-
възможни хватки, за да се затрудни отва-
рянето на избирателни секции, техният 
брой се ограничава, а електронното или 
дистанционно гласуване си остава мираж 
въпреки няколко референдума по темата 
и обещанията лично на Бойко Борисов и 
други ГЕРБ фактори. Защото вотът в чуж-
бина е трудно да бъде купен, манипули-
ран и контролиран.

Българите, живеещи навън, виждат как-
во е демокрация в действие (с всички-
те й недостатъци), сравняват политиците 
и действията им в условия на пандемия, 
икономическа или социална криза, про-
тести и когато са забъркани в корупцион-
ни скандали. И това сравнение никога не 
е в полза на българските властимащи.

Но демокрацията е процес, който изис-
ква активното участие на всички, и то не 
само когато има избори. Българите в САЩ 
са виновни, че са се оставили на полити-
ческата апатия, към която ги тласкат по-
литиците. Въпреки трудностите и разсто-
янията активното участие е важно, дори 
задължително. 

През вековете на турско робство и ко-
мунистически ботуш, именно емигранти-
те са оказвали тази важна и силна под-
крепа на сънародниците си - къде с пари, 
къде с протести, събуждащи внимание-
то на чуждите правителства, къде с неза-
висими медии и свободно слово, къде с 
участие в освободителни чети и антико-
мунистически прояви. Надявам се, че ние 
няма да сме първото поколение емигран-
ти, които ще се откажат от тази роля, за-
щото някой друг така иска. Заедно можем 
повече е клише, но вярно.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо българите в САЩ 
не протестират
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П
ремиерът Бойко Борисов 
даде знак, че не възнамерява 
да подава оставка и че важни-
те решения, които анонсира 
в неделя, съвсем не са свър-

зани с оттеглянето му. През уикенда той 
написа, че е „Време за техните усмивки и 
моите решения“, като пусна снимка с вну-
ците си. Много анализатори сметнаха, че 
той най-накрая е взел решение да подаде 
оставката си.

"Тежките решения е важно, докато ги 
вземеш. Аз моите съм ги взел, въпросът 
е сега да си направя разчета", казва Бо-
рисов във вторник по време на поредния 
тур с джипа, докато беседва със седналия 
зад него зам. регионален министър Нико-
лай Нанков, пише mediapool.bg.

„За това ми искат оставката. Защото гле-
дай „как са чопкали скалата“, похвали се 
Борисов, докато правеше поредната си 
инспекция с живо включване от джипа си.

В ситуация на продължаващи втори ме-
сец протести с искания за оставката на ка-
бинета и главния прокурор, премиерът 
коментира: "Аз съм им подготвил реше-
ния – до 2-3 дни. Така че ще успокоим хо-

рата". Той далновидно не уточнява с как-
ви решения точно ще успокоява хората, а 
Нанков добавя –

"нека още да се почудят"
"Трябва да се взимат много важни, теж-

ки решения за България. Зелената сдел-
ка чука на вратата, новите проекти, които 
трябва да се направят, за да могат ефек-

тивно да се ползват евросредствата. Има-
ме COVID-19, имаме болниците, имаме 
общините, имаме най-голямата иконо-
мическа и финансова криза в света, тол-
кова много решения. Тежките решения е 
важно, докато ги вземеш. Аз моите съм ги 
взел, въпросът е сега да си направя раз-
чета. Взехме тежките решения и ето - през 
полето и гората, през баирите. Какво се 
случи", казва Борисов, докато сочи ново-
строящата се магистрала "Европа" и до-
пълва: "Така, че това много ги нервира".

След това насочва разсъжденията си 
към общественото недоволство и проте-
стите:

"Остави ги да коментират. Те, хората, 
виждат всичко какво става. Двуличието 
ще им блесне със страшна сила. Рано или 
късно всичко излиза наяве... Един мой 
бивш министър (явно визира лидера на 
"Да, България" Христо Иванов - бел. ред.) 
само да се погледне в огледалото гузната 
си физиономия със записа, дето му пре-
пратих.

Според Борисов "двуличието ще блес-
не със страшна сила". "Всичко рано или 
късно излиза наяве и става ясно защо, как 
и къде", коментира той.

Искат да вземат депутатските заплати. 
Ама аз и тук съм им измислил нещо, ще 
им хареса много в кавички. Сега ще има 
решения, много интересни решения. Така 
че ще успокоим хората."

По думите на премиера имало полити-
ческа партия с програма да влезе в пар-
ламента.

"Аз като ги слушах, че искат да съборят 
правителството и да влязат в парламента, 
за да са силна опозиция. А кой ще дове-
деш, за да си опозиция? Не ти ли е мила 
държавата, за да си опозиция на някой 
друг - всичко това ще спре".

Както винаги, инспекцията на Борисов

бе предавана на живо 
във фейсбук страницата му

където се появи следният негов комен-
тар:

"Години наред ме анализират, през по-
следния месец непрестанно слушам как-
во трябва да направя и какво съм мислел 
да направя. Знам какво ще направя, реше-
нието е взето! До дни ще го обявя. Време 
е за решения!".

Докато тече живото излъчване, десетки 
потребители на фейсбук заляха профила 
на Борисов с искане за оставка и с куп не-
цензурни изрази, докато негови привър-
женици изразяват горещата си подкрепа 
за него.

В последния месец Борисов и партия-
та му ГЕРБ обсъждаха различни варианти 
за изход от създалата се криза с нараства-
щото обществено недоволство и продъл-
жаващите протести. Преди седмица Бори-
сов дори свика извънредно национална 
конференция на ГЕРБ, за да съобщи наме-
рението си да се оттегли от премиерския 
пост, но правителството да изкара манда-
та си докрай. На следващия ден обаче ко-
алиционният му партньор Валери Симе-
онов, лидер на НФСБ, обяви от името на 
управляващите, че

никакви оставки 
няма да има

Независимо от всички "бонбонки" под 
формата на еврофондове и други парич-
ни подаръци от бюджета, които преми-
ерът анонсира в последния месец, на-
прежението ескалира. Миналата седмица 
полицията разтури блокадите на про-
тестиращите в София, но това само заси-
ли решимостта на недоволните, които на 
следващата вечер вдигнаха нови палатки 
на Орлов мост. В неделя вечерта Борисов 
пусна на Фейсбук страницата си снимка с 
внучетата си и анонсира, че е време за ре-
шения.

Докато всички очакваха да обяви та-
кива, премиерът каза в понеделник, че 
иска оставката на президента Румен Ра-
дев. Сега става ясно, че вижда спасение-
то си в съшития с бели конци компромат 
срещу Христо Иванов покрай видеозапи-
са, на който се вижда как бившият депутат 
от НДСВ Димитър Ламбовски се прибли-
жи до Иванов и му каза, че си е изключил 
телефона, защото неназован човек се е 
обадил на бившия виден представител 
на силовата групировка СИК Младен Ми-
халев – Маджо. Както е известно, самият 
Борисов е свързван със СИК в периода на 
1990-те, когато беше в охранителния биз-
нес. Сега обаче медиите на Пеевски и уп-
равляващите се опитват да внушат, че Ма-
джо стои не само зад Христо Иванов, но и 
зад протестите.

Оставка? Не, Борисов взе „тежкото“ 
решение да остане на власт
XЗнам какво ще направя, решението е взето! До дни ще го обявя

До момента все още няма сериозни сблъсъци между протестиращи и полиция.

Борисов ще обяви „до 2-3 дни важно решение“, но 
едва ли ще е за оставка.

http://restaurantmehanata.com/
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„Протестът с искания за ос-
тавките на правителството 
на ГЕРБ и на главния про-
курор Иван Гешев от сряда 
ще смени тактиката на се-

гашните три големи пътни блокади с па-
латкови лагери на възлови кръстовища 
в София и ще мине към обсада на всички 
възможни институции. За това призоваха 
организаторите от „Отровното трио“ в 34-
ия ден на гражданското недоволство.

За 17 часа в сряда е насрочено опъ-
ването на палатки пред Съдебната па-
лата, сградата на Европарламента, как-
то и на министерствата на отбраната, на 
правосъдието, на туризма, на културата, 
на спорта, на финансите, на труда, на въ-
трешните и на външните работи. Закана е 
палатките да останат на тези места, "дока-
то свалим правителството".

"Блокадата на кръстовищата несъмне-
но е ефективна, защото привлича общест-
веното внимание, но в същото време се 
превръща в още една причина за несъг-
ласие и разединение помежду ни, коя-
то управляващите използват срещу нас. 
Нека обсадим

ключовите институции и да пречим на 
когото трябва!", посочва се в поканата на 
„Отровното трио“.

То призовава хората да разкажат на 

близките и приятелите си, които се ин-
формират предимно от националните те-

левизии, какво всъщност се случва, защо-
то информацията им е манипулирана!

"Всекидневно постигаме развитие в 
изпълнението на исканията си и това 
е видно за всеки един човек, дошъл да 
подкрепи протестите на живо! Правител-
ството е все по-безсилно, действията му 
- все по-отчаяни. Нуждаем се от още по-
цялостно и безкомпромисно присъствие! 
Ако се организираме да блокираме изхо-
дите на държавните граници, исканията 
ни ще се изпълнят за едно денонощие!", 
посочват още организаторите пиар спе-
циалистът Арман Бабикян, скулпторът 
Велислав Минеков и адвокатът Николай 
Хаджигенов.

Протестиращите с нова тактика – 
палатки пред институциите

"Играта загрубя, а олигарсите са щед-
ри само когато плащат десетки, стотици 
милиони рушвети на правителството, за-
това протестът има нужда и от финансо-
ва помощ", пише в страницата, в която са 
публикувани банкова сметка с титуляр 
Хаджигенов и връзка за дарение с карта.

"Всяка дарена стотинка ще бъде де-
кларирана пред Столична община и ще 
бъде платен дължимият местен данък в 
размер на 5% от дарената сума, а пари-

те изразходвани за полза роду. Ако има 
остатък, когато свалим мутрите, той ще 
бъде прозрачно дарен за благородни ка-
узи", пише триото.

Към момента остават затворени за 
движение от протестиращи кръстовище-
то на Орлов мост, подходът на бул. "Цар 
Освободител" при президентството и 
бул. "Дондуков" пред Министерски съ-
вет. Обстановката е спокойна.

Социалните мрежи призовават освен 

традиционния протест във вторник ве-
черта да има "Дискотека за оставка" с ре-
волюционна музика.

Близо 1400 души са се подписали за 
два дни в подписката, организирана от 
протестиращите, с искане за оставки на 
кабинета "Борисов 3", на главния проку-
рор Иван Гешев и на генералния дирек-
тор на БНТ Емил Кошлуков. Подписката е 
в отговор на друга - внесена преди дни в 
съда, която е против блокадите в София.

„Отровното трио“ иска дарения за протеста

Протести има в цялата страна.

https://www.facebook.com/nasko17
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Н
абързо свикана партий-
на конференция на ГЕРБ 
завърши с агресия срещу 
журналисти. Събитието, за-
мислено да убеди, че пра-

вителството не трябва да подава остав-
ка, завърши с пълно фиаско.

Партийната конференция беше орга-
низирана скорострелно. 4000 партийни 
активисти - министри, депутати, област-
ни и общински координатори и члено-
ве на ГЕРБ, бяха поканени в „София тех 
парк“, за да покажат, че въпреки масови-
те протести, управляващите имат наме-
рение да довършат мандата си.

До последно информацията за съби-
тието беше държана в тайна, като де-
путатите и активистите бяха уведомени 
за него в понеделник вечерта, а меди-
ите получиха информацията за пред-
стоящата среща в късния следобед във 
вторник. Без дневен ред, журналистите 
бяха уведомени единствено, че Борисов 
ще говори пред партийните активисти.

Нова изненада очакваше всички в 
деня на конференцията. Часове преди 
началото на форума се разбра, че ди-
ректорът на правителствената инфор-
мационна служба Севделина Арнаудова 
напуска поста си и ще се занимава с пар-
тията. Въпреки очакването Борисов да 

каже как смята да излезе от политиче-
ската криза, той остави отворени всички 
опции, като даде да се разбере, че окон-
чателното решение ще бъде взето след 
разговори с коалиционните партньори. 
„Ще им предложа варианти, включител-

но аз да си тръгна и правителството да 
продължи“, каза Борисов. „Поел съм ан-
гажимент към тях. Иначе още сега щях 
да кажа датата, на която подавам остав-
ка“, добави премиерът, като уточни, че „е 
готов да си тръгне по всяко време, защо-
то го е правил и преди“.

„Заради мене по никакъв 
начин не искам 
да има напрежение

Аз не съм Радев да се радвам, когато 
хората се бият по улиците; не съм Радев 
да се радвам, когато затварят кръстови-
ще“, продължи Борисов.

В това време пиарът му изведе про-
тестиращ, успял да проникне на меро-
приятието, и го 
предаде в ръцете 
на здрави мъже, 
които безжалост-
но започнаха да 
го ритат и налагат 
пред очите на сто-
тиците от партий-
ния апарат.

Грозните сце-
ни на събитието 
не приключиха с 
това. Още преди 
началото на пар-
тийния форум, де-
сетки протести-
ращи се събраха 
край „София тех 
парк“, а част от тях 
влязоха в сблъсък 
с младите мъже с 
маски. Стигна се и до размяна на юмру-
ци.

Минути по-късно агресия беше уп-
ражнена 

и спрямо журналиста от 
„Свободна Европа“ 
Полина Паунова

отнемайки няколко пъти телефона, с 
който ги снима.

„Момчетата, които направиха прово-
кацията, отказаха да кажат кои са. Взе-
ха ми отново телефона и го изхвърлиха“, 
разказа Паунова.

Заедно с колегата й от „Свободна Ев-

ропа“ Генка Шикерова те направиха 
повторен опит да заснемат агресивни-
те мъже, при който един от тях отново 
нападна Паунова, отне й телефона и го 
изхвърли настрани. Маскираният опита 
да вземе и телефона на Шикерова, при 
което тя започна да вика за помощ ох-
раната.

Ситуацията провокира намесата на 
възрастен мъж, който нарече Паунова 
„боклук“, заявявайки, че е видял как три 
пъти хвърлят телефона й, което означа-
ва, че присъствието й на събитието не е 
желано.

От пресцентъра на ГЕРБ коментираха 
пред „Свободна Европа“, че агресивните 
мъже са провокатори и са опитвали да 
нападат дори и симпатизанти на ГЕРБ.

Мъж с бадж на ГЕРБ обаче 
безучастно наблюдаваше 

как няколко младежи бият гражданин 
на Националната конференция на пар-
тията, същият беше заснет да говори с 
вече бившия говорител на правител-
ството Севделина Арнаудова.

От ГЕРБ отрекоха младежите да са на-
емани като охрана от партията. Събити-
ето се охраняваше от частна охранител-
на фирма и първоначално на мястото не 
присъстваше полиция. Тя беше повика-
на след първоначалните сблъсъци с ан-
типравителствени протестиращи. Прис-
тигналите униформени служители на 
МВР изградиха кордон, за да отстранят 
демонстрантите, но до задържане на 
провокаторите, атакували и журнали-
сти, така и не се стигна.

Младежът, нападнал 
Паунова, се предаде 
в петък

Това е 20-годишният столичанин Де-
нислав Станоев. Не е криминално про-
явен, няма данни и да е членувал във 
фракции.

Той обяснил, че някакъв мъж му пред-
ложил срещу 400-500 лв. да прави про-
вокации, но не е назовал неговото име.

Журналистката Генка Шикерова обаче 
твърди друго. „Като у дома си“ – така по 
думите й са се държали мъжете с маски.

По време на изслушването на Станоев 
в съда стана ясно, че по време на конфе-
ренцията на ГЕРБ той ударил още трима 
души. Младежът е пуснат под домашен 
арест.

Партийно фиаско: агресия срещу 
журналисти на форум на ГЕРБ

XАгресор твърди: „Платиха ми“

20-годишният Денислав Станоев два пъти хвърли телефона на Паунова. 

Премиерът Борисов не даде конкретен отговор как смята да потуши общественото 
недоволство. 

Сн.: Стопкадър/Свободна Европа

Сн.: БТА

https://www.paintersusainc.com/
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Десетки българи, живеещи в 
чужбина, се събраха на про-
тест срещу правителството на 
Борисов и главния прокурор 
Иван Гешев от двете страни на 

Океана за втора поредна седмица.
С по-малко хора, но със същия бурен 

ентусиазъм протече вторият антиправи-
телствен протест в Чикаго, който се със-
тоя в неделя в парка Busse Woods в пред-
градието Elk Grove Village. Около 40 души 
дойдоха на мястото, което беше резер-
вирано за целия ден.

„Исках да пренесем мястото на про-
теста в предградията на Чикаго, за да се 
даде възможност на хора от квартали-
те да присъстват“, казва Даниел Дженев, 
организатор на протестите. Той и група-
та активисти около него казаха, че не са 
загубили ентусиазъм да подкрепят про-
тестните действия в България – напро-
тив, с всеки изминал ден имат повече же-
лание да изразят позицията си.

„Ще правим още протести, 
докато няма оставка 
на правителството“, 

добави Дженев „Ще поддържаме бълга-
рите на Орлов мост“.

Въпреки че събралите се бяха по-мал-
ко от предишния протест във Ветрови-
тия град, този път участниците бяха раз-
лични. За да изразят подкрепата си за 
сънародниците ни, протестиращи вече 
месец в София и други градове в стра-
ната, Мотоклуб „BulDogs“ казаха, че за да 
се променят нещата, трябват действия от 
всички български граждани по света.

„За да се промени нещо, трябва силно 
гражданско общество със силна граж-
данска позиция“, каза Георги Стойков.

„Ние сме българи, нищо, че живеем на-
вън“, добавя Стойко Трендафилов, също 
от „BulDogs“.

Сред групата активни българи беше и 
Илия Консулов, избягал от България по 
политически причини през 1967 г.

Константин Маринов, който емигира 
в САЩ преди две десетилетия, казва, че 
никога не се е интересувал от политика 
повече, отколкото през последния ме-
сец. „За първи път ще гласувам на след-
ващите избори“, казва той и добавя, че не 
иска да се чувства отговорен с бездейст-
вието си за случващото се в България.

В Ню Йорк сънародниците ни се бяха 
заканили да се съберат пред сградата на 
ООН. Речено-сторено. На оградата бяха 
поставени плакати с послания на бъл-
гарски и английски. Някои от тях гласяха 
„Bulgarian people are angry“ („Българите 
са ядосани“) и „Българският главен про-
курор служи на мафията“.

В Бостън голяма група българи от поне 
40 души скандираше мощно „Оставка“и 
„Честни избори“ на площада „Коплей“. 
Някои си пожелаваха Бог да благослови 
България с нови управници, а други ис-
каха по-многолюдни протести, защото 
„Безучастието подкрепя беззаконието“.

Протест тази седмица организираха 

и българите от Солт Лейк Сити. Преди 4 
дни те се събраха и също дружно скан-
дираха „Оставка“.

Един от протестиращите имаше молба 
към Държавния департамент на Щати-
те да оставят България на мира, защото 
американската демокрация е неприло-

жима дори за Америка, а камо ли за Бъл-
гария.

В Канада българите в Монреал участ-
ваха във втория световен протест срещу 
правителството в България. „Нека се обя-
вим заедно срещу насилието над журна-
листи, на което станахме свидетели ми-
налата седмица“, казва Мария Монева. 
„Всяка неделя ще е така, до победата над 
наглостта“, заявява пък Мария Динева.

В Торонто също имаше протест против 
управлението в България. Някои от бъл-
гарите предлагат да се изпрати писмо до 
всички институции в България с искане 
за оставка и за конституционни проме-
ни. То би могло да се връчи чрез българ-
ското консулство, казват те. В момента 
върви онлайн петиция със същите иска-
ния, в която могат да се включат бълга-
ри не само от Торонто, но и от Монреал 
и Ванкувър. 

Българите в Торонто се 
организираха на протест 
и в петък, 

което показва колко са надъхани да из-
разяват мнението си, докато не получат 
това, което искат.

Сред сънародниците ни в Торонто има 
и такива, които са изпратили писма до 
президента на Европейския парламент и 
до Европейската комисия, с които се на-
дяват да предизвикат вниманието на ев-
ропейските и световните лидери върху 
ситуацията в България.

На стария континент, пред едно от 
най-посещаваните туристически места 
в Париж, пред катедралата „Сакре кьор“, 
се проведе акция на сънародниците ни, 
които подкрепят протестите в Родината. 
Това е част от тактиката им да заобико-
лят изключително строгите изисквания 
на полицията във френската столица, за 
да разреши протест пред българското 
посолство.

Протестиращите в Париж заявяват, че 
вече са обект на опити от политически 
фигури у нас „да си присвоят протестите 

в чужбина“, и твърдят, че няма да се под-
дадат на манипулации от никого.

В пет големи града в Германия съна-
родниците ни също подкрепиха проте-
стите срещу правителството на Бойко 
Борисов. Включиха се българи в Берлин, 
Хамбург, Кьолн, Манхайм и Мюнхен.

„Промяната започва от самите нас. За-
това този форум е насочен към това да 
предоставим възможност на хората да 
изразяват своето мнение, своите иска-
ния и да се превърнем най-сетне в ко-
ректив на всяко едно правителство“, 
обяснява българинът Давор Беров, жи-
веещ в Мюнхен.

Мотото на протеста в Кьолн беше „За 
повече демокрация и против корупция-
та в България“.

„Смятаме, че за 30 години в България 
не се е случило нищо друго освен една 
мафия да окупира властта и затова ис-
каме промяна. Ние не сме срещу точно 
определен човек, ние сме срещу цялата 
система“, обясни Светослав Кънчев, съ-
народник, живеещ в Кьолн.

„Искаме електронно гласуване. Иска-
ме оставката на Борисов, искаме остав-
ката на цялото правителство, искаме ос-
тавката на Гешев, за да може България 
наистина да просперира и да стане една 
наистина европейска държава“, доба-
ви Маргарита Сандиева, която също се 
включи в протеста в Кьолн.

В Лондон наши сънародници се събра-
ха пред българското посолство за 31-ви 
пореден ден. Демонстрация на наши съ-
народници е имало и в Прага.

В Австралия и Нова Зеландия заради 
карантината протестите се проведоха 
виртуално.

Според координаторите на протестите 
в чужбина в момента се създава виртуал-
на мрежа от български културни общно-
сти по света.

Те смятат да развиват и социална дей-
ност – да създадат дарителски центрове 
в чужбина, с които директно да подпома-
гат нуждаещи се в България.

Протестът на българите в 
чужбина: „Всяка неделя ще е така, 
до победата над наглостта“
XДесетки сънародници изразяват недоволството си от двете страни на Океана

Българите в Чикаго се събраха в парка Busse Woods. 

Сн. Галина Петрова

В Ню Йорк протестът беше пред сградата на ООН.

Подкрепа за протестите от Торонто.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Бедствено положение заради 
горски пожари в Хасковско

Множество горски пожа-
ри пламнаха в Хасковско. 
Най-сериозно беше огни-

щето по границата с Турция. Час-
тична евакуация беше проведена 
в селата Варник и Маточина. Пла-
мъците обхванаха над 50 000 де-
кара. Бедствено положение е обя-
вено в пет общини.

Българка почина  
от COVID-19 в Гърция

65-годишна българка от 
Ямбол почина от COVID 
19 в Гърция. Според 

сина на починалата майка му е 
била в България на гости около 
един месец и на 14 юли е тръгнала 
с автобус за Гърция с необходимия 
отрицателен ПСР тест. Няколко дни 
след пристигането си тя е приета в 
болница, където е починала.

Задържаха българин, 
превозващ 43 нелегални 
мигранти в Словения
Словенските власти са задър-

жали български гражданин, 
управлявал ван, в който са 

открити 43 нелегални мигранти. 
Хората са от Пакистан и Бангла-
деш. Ванът е бил спрян за провер-
ка край град Сежана, близо до гра-
ницата с Италия. В последно време 
Словения съобщава за нарастване 
на броя на миграните, които пре-
минават през нейна територия на 
път за Западна Европа.

Доган наднича от храстите 
край плажа Росенец

Почетният председател на ДПС 
Ахмед Доган се включи в съ-
ботното протестно събитие 

„Доган сарай бийч фестивал“ в парк 
„Росенец“. Toй излезе на оградата на 
имението и изслуша протестиращи-
те. Доган отговори лаконично с „да“ 
и „добре“, включително на призивите 
да махне Борисов и Гешев. След това 
се оттегли обратно в покоите си, по-
махвайки на събралите се хора.

Учебната година започва 
присъствено
Стартът на новата учебна годи-

на ще започне присъствено. 
До 25 август на образовател-

ните институции ще бъдат предло-
жени два протокола – един за ор-
ганизацията на учебната дейност, 
с препоръчителен характер, и един 
за медицинската страна на пробле-
ма със задължителни мерки. В пър-
вите дни на септември всяко учи-
лище трябва да има разработен 
план за бързо превключване към 
работа в дистанционна среда.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html


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

12 - 18 август 2020 г. 9

К
амала Харис може да не успя 
във вътрешнопартийните из-
бори. Но тя показа характер 
и завидното умение да нана-
ся силни удари - както по До-

налд Тръмп, така и по конкурента си то-
гава Джо Байдън. Сега предполагаемият 
кандидат-президент на Демократическа-
та партия (той ще стане официално такъв 
идната седмица на партийната конферен-
ция) избра именно Камала Харис за него-
во вице.

С миналото си на главен прокурор в 
щата Калифорния, Харис може да бъде 
сериозен отговор на опорната точна на 
Тръмп, че е кандидат-президентът на 
„реда и закона“.

Тя влиза в историята като първата на-
половина чернокожа и наполовина юж-
ноазиатка - кандидат за този пост.

„Имам огромната чест да обявя, че из-
брах Камала Харис – безстрашен защит-
ник на обикновените хора и един от из-
тъкнатите държавни служители, за свой 
кандидат за вицепрезидент“, съобщи в Ту-
итър 77-годишният Байдън.

Той отбеляза, че когато Камала Харис 
е била главен прокурор на Калифорния, 
е работила в тясно сътрудничество със 
сина му Бо Байдън, бивш главен проку-
рор на Делауер, починал от рак през 2015 
г. „Наблюдавах как те двамата се бореха 
срещу големите банки, помагаха на ра-
ботниците, защитаваха жените и децата 
от малтретиране. Бях горд тогава, и сега 
ще бъда горд, че тя е мой партньор в тази 
предизборна кампания“, добави Байдън.

„Джо Байдън може да обедини амери-
канците, защото е посветил живота си да 
се бори за нас“, написа в Туитър Камала 
Харис. „И когато той стане президент, ще 
изгради една Америка на висотата на на-
шите идеали. За мен е чест да се присъ-
единя към него в качеството ми на кан-
дидат за поста вицепрезидент от нашата 
партия и да направя всичко, което е нуж-
но, за да стане той нашият главнокоманд-
ващ“, добави Харис.

Харизматичната 55-годишна Харис е 
родена в Оукланд, Калифорния. Майка й 
Шямала Гопалан е индийски учен и изсле-
довател на рака и активист за граждански 
права. Баща й Доналд Харис е професор 

по икономика, емигрирал от Ямайка.
Следва в Университет Хауърд, Кали-

форнийски университет Хейстингс и ста-
ва дипломиран юрист.

През 2016 г. тя печели сенаторско мяс-
то от родния си щат и става едва втората 
афроамериканка и първата южноазиатка 
в историята на Сената.

Връхната точка на президентската кам-
пания на Харис дойде по време на първия 
демократичен дебат през юни, когато тя 
се изправи срещу бившия вицепрезидент 
Джо Байдън и му нанесе сериозен удар на 
сцената.

Посочвайки Харис, Байдън изглежда е 
простил нейните атаки по време на деба-
та заради неговите връзки в миналото с 
привърженици на сегрегацията и съпро-
тивата му срещу откарването с автобуси 
на учениците до интегрираните учили-
ща. Очевидно Байдън и съветниците му 
са сметнали това за политически трик от 
нейна страна и явно проблемът е преодо-
лян.

Харис доби национална популярност 
сред демократите заради безмилостния 
начин, по който разпита номинирания от 
Тръмп за върховен съдия Брет Кавано.

Сегашният президент каза, че е изне-
надан от решението на Байдън, защото 
тя се е държала “много гадно” с него по 

време на кампанията, а и с Кавано пре-
ди това. Той обрисува Харис като отстоя-
ваща твърде леви убеждения и увери, че 
тя иска да вдигне данъците, да ореже фи-
нансирането на американските въоръже-
ни сили и да забрани фракинга.

Проблемът за кампанията на президен-
та обаче е, че Харис, както и Байдън, за-
сега 

изглеждат недосегаеми 
от прякорите и атаките, 
които Тръмп хвърля по тях.

Байдън иска надпревара на контрасти, 
както и да възстанови магията от 2008 г., 
когато самият той бе подгласник на Барак 
Обама, а после негов вицепрезидент.

Коментар в “Ню Йорк таймс” си предста-
вя бъдещият вицепрезидентски дебат.

От една страна, ще е настоящият вице-
президент Майк Пенс - с бледо като бялата 
му коса лице, скован, с тъничка усмивка, 
която прилича на гримаса. Той предста-
влява нещо повече от администрация-
та на Тръмп и Бог да му е на помощ. Пенс 
представлява една Америка, който е на-
половина спомен, наполовина мит, отбе-
лязва анализаторът и го съпоставя с Ка-
мала Харис - по-млада, по-тъмнокожа и 
по-енергична. Харис е едва четвъртата 
жена в кандидат-президентските двойки 

на двете водещи партии в САЩ и първа-
та цветнокожа жена. Тя представлява една 
развиваща се, непостоянна, стремяща се 
към изравнени възможности и равенство 
пред правосъдието Америка. В нейно 
присъствие Пенс ще трябва да брани пре-
зидента расист и сексист, а докато сегаш-
ният вицепрезидент гледа безпомощно, 
тя ще обясни как този расизъм и сексизъм 
засяга чернокожа жена като нея.

В личен план връзката между Камала 
Харис и Джо Байдън е синът му Бо Бай-
дън, починал през 2015 г. на 46-годишна 
възраст от мозъчен тумор. Далеч преди 
настоящия единствен претендент за пре-
зидентската номинация на демократите 
да посочи Харис за номер две в екипа си 
и даже преди двамата да се изправят един 
срещу друг в първичните избори, те спо-
деляха любовта към Бо Байдан и скръбта 
за неговата кончина. Връзката между Ха-
рис и Бо е това, което по думите на Бай-
дън той много е обмислял преди решени-
ето си за номинацията. "Нямаше мнение, 
което да ценях повече от това на Бо, и съм 
горд да имам Камала до себе си в тази 
кампания", се казва в имейл на Джо Бай-
дън от името на щаба му. 

А с този си избор Байдън задава и 

новия курс на 
Демократическата партия

за следващите години. Там все още 
чувстват шока и огорчението от загу-
бата на Хилари Клинтън през 2016-а, 
когато очакваха, че тя ще стане първа-
та жена президент в историята на САЩ. 
Расовото неравенство и дългогодишна-
та подкрепа на чернокожите избирате-
ли, и особено на жените, за демократи-
те едва сега се материализират в пълно 
политическо представителство. Байдън 
отваря партията за още по-широка коа-
лиция от избиратели - млади, от разли-
чен етнически и имигрантски произход 
и с по-изразено равенство между мъже 
и жени. Дали избирателите ще оценят 
това, ще разберем на 3 ноември.

Защо Джо Байдън избра 
Камала Харис за вице
XСенаторът и бивш главен прокурор на Калифорния 

отваря нова страница за демократите

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Снимкa: АП/БТА

https://taniasells.com/
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С 
нарастващия брой заразени с 
COVID-19 българи, все повече 
европейски държави затягат 
мерките за пристигащите от 
Родината, независимо дали са 

туристи или сезонни работници.
Към момента единствено Финландия 

не допуска влизането на българи на те-
риторията на страната без основателни 
причини. Останалите наши сънародни-
ци, които влизат в страната по същест-
вени поводи, трябва да останат под 
14-дневна карантина.

Сред останалите скандинавски дър-
жави граничният контрол е засилен. 
Влизането на територията на Норве-
гия е ограничено. Допускат се българ-
ски граждани, постоянно пребиваващи 
в страната, които имат трудов договор 
с норвежки работодател, или са родни-
ни на пребиваващи в Норвегия. При вли-
зане трябва да се докаже с документи 
родствената връзка с постоянно преби-
ваващите в Норвегия членове на семей-
ството. Всички влизащи на територията 
на страната от България се поставят под 
домашна карантина за 10 дни без изклю-
чение.

Датските власти също допускат бъл-
гарски граждани при наличие на адрес-
на регистрация, трудов договор, доку-
мент, удостоверяващ бизнес пътуване 
или хуманитарни случаи. Независимо 
от целта на пътуването им, всички прис-
тигащи от България са поставяни под 
14-дневна карантина.

Карантина за български 
граждани е в сила 
и в Италия.

В неделя властите в Рим удължиха 
това изискване до 7 септември. Според 
указа всички, които пристигат в Италия 

и са престояли или преминали транзит-
но в предишните 14 дни през България и 
Румъния, ще бъдат поставяни под каран-
тина. Тя е от 14 дни и ще бъде задължи-
телна, независимо от наличието или не 
на симптоми на коронавирус.

Пристигащите от България трябва да 
изминат разстоянието от входния пункт 
в Италия (например летище) с частно 
транспортно средство. Те трябва да се 
изолират на посочен от тях адрес.

На 10-дневна карантина ще бъдат 
подлагани българските граждани, вли-
защи в Австрия. От 27 юли при влиза-
не в страната сънародниците ни трябва 
да представят медицинско удостовере-
ние на немски или английски език от-
носно здравословното им състояние и 
отрицателен PCR тест. При представяне 
на резултат от отрицателен тест, взет не 
по-късно от 72 часа преди момента на 
влизане в Австрия, българите са освобо-
дени от карантина.

Задължителна е обаче 14-дневната ка-
рантина за българи, влизащи в Кралство 
Нидерландия, Великобритания и Репу-
блика Ирландия.

Карантинирането на пристигащи в 
Португалия българи не е задължително, 
но страната може да наложи режим на 
самоизолация по усмотрение на здрав-
ните власти в конкретни случаи.

От 1 юли, ако летите до Испания, един-
ственото условие е задължително да по-

пълните и подпишете FCS (формуляр за 
здравен контрол), свързан с вашето пъ-
туване, независимо от вашата национал-
ност, възраст или други съображения. 
Този формуляр трябва да бъде попълнен 
от всеки от пътниците, които ще бъдат 
натоварени на борда, с цел осигуряване 
на точността и коректността на предос-
тавената информация.

Белгия и Германия пък 
налагат по-строги мерки 

спрямо наши сънародници, пристигащи 
от определени части на страната.

От 1 август всички лица, които се за-
връщат в Белгия, както и всички лица, 
които пътуват през територията на стра-
ната и остават там поне 48 часа, са длъж-
ни да попълнят формуляр за идентифи-
кация. Българските граждани, пътуващи 
до Белгия, подлежат на задължителна 
карантина и тест, ако са пребивавали в 
североизточен или югозападен райони, 
и на препоръчителна карантина и тест, 
ако са посетили северен централен, юго-
източен и южен централен райони. Тези 
правила се прилагат само за несъщест-
вени пътувания, в т.ч. туристическите.

Германия също въведе мерки спря-
мо влизащите в страната от три региона 
на България – Варна, Благоевград и До-
брич, като част от превенцията срещу 
коронавируса, съобщиха от МвнР. Трите 
региона са обявени за рискови, като от 

събота, 8 август, всички пристигащи от 
тези региони подлежат на задължително 
тестване. До получаване на резултата от 
теста за тези граждани е в сила задължи-
телна 14-дневна карантина. Тя ще отпад-
не при отрицателна проба. Тестът трябва 
да бъде направен до 72 часа след влиза-
не на територията на Германия. Допуска 
се тестване и в страната на тръгване, ако 
то е извършено от сертифицирана лабо-
ратория и е до 48 часа преди пристига-
нето в Германия. Препоръчително е при 
отрицателен тест да се направи нов ня-
колко дни по-късно. Този втори тест не 
е задължителен, но германските здрав-
ни власти имат право да го изискат, ако 
сметнат за необходимо.

От 20 юли 

Чешката република 
задължи българските 
работници, 

завръщащи се в страната, да представят 
негативен PCR тест за COVID-19. Тестът 
трябва да бъде направен в Чехия след 
осъществяване на контакт с регионал-
ната здравна служба. Въвежданите от 20 
юли мерки не се отнасят за туристически 
посещения на български граждани.

Освен това, считано от 3 август, ком-
петентните власти в Чешката републи-
ка са включили Румъния в т.нар. червен 
списък поради епидемиологичната си-
туация от COVID-19. В тази връзка бъл-

Европа се затвори за българи
XПовечето държави въведоха карантина за пътуващите ни сънародници

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

сн. Pixabay

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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гарските граждани, пътуващи през Ру-
мъния за Чешката република, следва в 
срок до 12 ч. да преминат през румън-
ска територия. В случай на просрочва-
не на разрешената продължителност на 
преминаване, при влизане в Чешката ре-
публика българските граждани трябва 
да се свържат с пункт за извършване на 
тест за COVID-19 или да се подложат под 
карантина.

На лицата, пристигащи в Унгария от 
„жълти“ страни, сред които и България, 
пък ще бъде извършена здравна про-
верка на границата и те ще бъдат поста-
вени под 14-дневна карантина, освен 
ако не представят два последователни 
отрицателни коронавирусни теста, сне-
ти през 48 часа в рамките на предходни-
те 5 дни.

Франция и Швеция са единствените 
западноевропейски страни, които 

за момента нямат 
наложени ограничения 

за пътуващите български граждани
В неделя Швейцария също възстано-

ви свободното движение на граждани 
от Шенгенското пространство, включи-
телно и България, ЕС, ЕАСТ и Великобри-
тания, и членовете на техните семей-
ства.

Сред балканските страни единствено 
Гърция изисква представяне на отри-
цателен PCR тест за влизащите по несъ-
ществени причини, сред които са и ту-
ристическите пътувания. Изискването е 
в сила до 15 август.

Отрицателният PCR тест трябва да 
е направен до 72 часа преди пътува-
нето. Заетите в сектор земеделие чуж-
ди граждани, които напуснат Гърция до 

18.08.2020 г., няма да бъдат допускани 
обратно на гръцка територия до отмяна 
на настоящото решение.

Без никакви ограничения пътуват бъл-
гарските граждани до Румъния, Турция, 
Сърбия и Северна Македония

Единствено Турция при основателни 
съмнения относно здравословното със-
тояние на пътуващите предвижда да бъ-
дат извършени тестове за наличие на 
вируса Covid-19 на пунктовете. Те се за-
плащат от пътуващите, а цената на теста 
е 110 турски лири.

От 1 август в Кипър се допускат само 
български граждани, които притежа-
ват разрешение за постоянно пребива-
ване, т.нар. Жълт лист. Всички присти-
гащи наши сънародници подлежат на 
14-дневна карантина и представяне на 
отрицателен PCR тест.

От 11 август, лицата, пристигащи от 
Обединените арабски емирства, мо-
гат да влизат в България, без да пред-
ставят документ за отрицателен PCR 
тест, съобщиха от Министерството на 
здравеопазването. Такъв няма да се 
изисква и за лица, пристигащи от дър-
жави членки на ЕС, Великобритания и 
Северна Ирландия, страни по Шенген-
ското споразумение (Сан Марино, Ан-
дора, Монако, Ватикана), както и от Ав-

стралия, Канада, Грузия, Япония, Нова 
Зеландия, Руанда, Република Корея, 
Тайланд, Тунис, Уругвай и Украйна. Те 
не подлежат и на 14-дневна карантина.

Отрицателен резултат от PCR тест 
ще продължава да се изисква от вли-
защите от Сърбия, Северна Македо-
ния, Албания, Косово, Черна Гора и 
Босна и Херцеговина. Ако не разпола-
гате с такъв ви чакат 14 дни под каран-
тина.

Държавите, от които се прибираме 
в България без карантина

Повечето страни изискват отрицателен резултат от PCR тест за влизане на територията им. 

сн. АП/БТА

http://www.silvicominc.com
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Т
ръмп иска да намали броя на 
легалните и нелегалните ими-
гранти. И използва всякакви 
прийоми. Президентски ука-
зи, меморандуми, въвеждане 

на нови правила за влизане в страната 
и за получаване на документи. Панде-
мията не го спря и той е все така деен по 
въпроса, както от времето, когато беше 
кандидат за президент, и от времето, ко-
гато влезе в Белия дом преди четири го-
дини.

Имиграционните (USCIS) са бухалката 
на Тръмп за осъществяване на идеята му 
за съкращаване на имиграцията. Те по-
слушно налагат нови изисквания за ими-
грантите и постигат целта на Тръмп - да 
откажат мнозина да подават документи 
за промяна на статут или да ги принудят 
да си тръгнат към родните държави.

Последният удар по имигрантите е 
даване на откази за зле попълнени мол-
би за документи. Не сте попълнили да-
дено поле - дават ви отказ. Искали сте 
да кажете, че въпросът не се отнася за 
вас или вашия роднина и сте попълнили 
съкращението N/A (не се отнася за кан-
дидата) - пак ще получите отказ. Това е 
може би най-произволната и абсурдна 
промяна досега в имиграционната сис-
тема.

Въведена миналата есен, 

промяната позволява 
на имиграционните 
да отхвърлят заявления,

ако не е попълнено всяко отделно поле, 
дори онези, които очевидно не се отна-
сят до заявителя. Ако например остави-
те полето „средно име“ празно, тъй като 
заявителят няма презиме, за съжаление 
молбата ви се отхвърля. 

Нямате номер на апартамент, защото 
живеете в къща? Оставите ли полето за 
апартамент празно, също ще сте отхвър-
лени. И това не е единственият въпрос, 
който може да ви вкара в беля. И всич-
ките са тривиални въпроси, които обаче 
нямат съществено значение. И изглежда 
абсурдно да не може да се оставят праз-
ни или да се постави отговор N/A.

Не сте посочили адрес на родители-
те ви, защото са мъртви? Нямате братя 
и сестри, защото сте единствено дете? 
Няма дати за професионална история, 
защото молбата за имиграция е за 8-го-
дишно дете? Ако имиграционните видят 
празни полета на такива въпроси, ще ви 
отрежат за виза или други имиграцион-
ни документи.

Тази промяна в работата на имигра-
ционните беше последната бюрокра-
тична промяна, направена без съгла-

сието на Конгреса и без спазване на 
официалния процес за въвеждане на 
правила. Това отново показва, че 

"стената" на президента 
Тръмп срещу имигрантите 

е изградена не от стомана или бетон, а 
от документи и бюрокрация. 

На въпроса как тази промяна в проце-
са на обработка на лични данни служи 
на обществения интерес, говорител на 
USCIS отговори в имейл:

„Необходими са пълни заявления, за 
да могат нашите инспектори да запазят 
целостта на нашата имиграционна сис-
тема и да се гарантира, че те могат да 
потвърдят самоличността, както и имиг-
рационната и криминалната история на 
кандидата, за да се определи допусти-
мостта му“.

„Смъртта е с хиляди разрязвания на 
хартия“, казва Сеселия Фридман Левин, 
старши съветник по политиката в не-
правителствената организация Асиста, 
която представлява имигранти, прежи-
вели насилие.

След първоначален потоп от обър-
кващи писма с откази заради новото 
правило за попълване на всички полета, 
адвокатите по имиграцията започват да 
попълват всичко в имиграционните до-
кументи на своите клиенти. Те прекар-
ваха допълнителни часове в срещи да 
изяснят всички въпроси, като внимател-
но пишат „N/A“ или „none“ („няма“) във 
всички полета, дори когато това изгле-
ждаше излишно.

В някои полета не е възможно да се 
въвеждат вълшебните думи „няма“ или 
„N/A“, тъй като USCIS е кодирал PDF фай-
ла, за да позволява въвеждане само на 

цифри. И няма съответна цифра за „N/A“. 
Така адвокатите започват да пишат „N/A“ 
на формулярите на ръка. Някои използ-
ват пишещи машини. Други поръчват 
специални гумени печати с надпис „N/A“ 
и ползват него.

Цялата тази сложна работа отнема ог-
ромно количество време. Но поне кан-
дидатите имаха начин да прескочат тези 
безсмислени изисквания да се пише 
нещо на всеки въпрос.

Какво направи Тръмп? Принуди имиг-
рационните да се адаптират. И те го на-
правиха - като въведоха изискване на 
такива въпроси да отговаря друг орган. 
За поне една от визовите категории.

В края на юни на уебсайта на USCIS се 
появи нов текст с малък шрифт. В него се 
казва, че политиката за забрана за праз-
ни полета на молбите ще се простира 
до поне един документ, който трябва да 
бъде попълнен от служители на реда - 
някой, над който имигрантите и техните 
адвокати нямат контрол. Тези длъжност-
ни лица трябва да попълнят и подпишат 
формуляр, удостоверяващ, че имигран-
тите, кандидатстващи за виза, са жерт-
ва на престъпление (U), подпомагат раз-
следването за преследване.

Адвокатите по имиграция казват, че 
дори когато имат добри отношения с 
органите на реда, 

завършването на тези 
удостоверения може 
да изисква месеци 

на молене и подканяне. 
Сега адвокатите трябва да убедят по-

лицаите да преработят всички формуля-
ри, които вече са подписани, и да сложат 
„N/A“ навсякъде, където е възможно.

"Това са служители, които понякога 
вече са помогнали повече, а сега тряб-
ва да ги притесняваме отново, за да по-
искаме тези козметични промени“, казва 
Сафия Н. Морган, старши адвокат в Ню 
Йорк.

Отделно през последните месеци 
поне двама други адвокати са получи-
ли откази от USCIS за пропуски в други 
формуляри, попълнени от трета страна - 
и в двата случая става дума за доклад за 
медицински преглед, необходим за за-
явление за зелена карта. Този документ 
се подписва от сертифициран от USCIS 
лекар и се подава в агенцията в запе-
чатан плик. На имигрантите не е разре-
шено дори да преглеждат попълнения 
формуляр, за да се убедят, че лекарят не 
оставя празни полета.

USCIS не е потвърдил публично дали 
прилага винаги своята политика за из-
цяло попълнени молби за медицински 
формуляри от лекар. От уебсайта на 
USCIS се вижда, че имиграционните ин-
спектори посочват, че тя важи само за 
визи за убежище, жертва на престъпле-
ние и жертва на трафик. 

Забраната да се подават имиграцион-
ни молби с празни полета е огромна 
загуба на ресурси за хората, които по-
пълват формулярите, и тези, които ги 
обработват. Всъщност USCIS харчи също 
толкова много, за да плаща на хора, да 
плаща за повече часове на служителите 
да търсят причини, за да отхвърли ими-
грантите за документи. Но важно е от-
мъщението. Срещу имигрантите. Просто 
защото са тук. Отмъщението, което идва 
от Тръмп и с което той иска да са про-
пити имиграционните - агенцията, която 
най-много работи с имигрантите.

Тръмп отказва имиграционни молби 
заради празни полета във формулярите

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Сн.: fastpayhealth.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

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

Стрелба пред  
Белия дом

Сикрет сървис съобщи, че неин съ-
трудник е бил ранен при стрелба-
та край Белия дом. При инциден-

та никое от охраняваните лица не е било 
изложено на опасност, а в президент-
ския комплекс не е било проникнато. В 
понеделник вечерта президентът До-
налд Тръмп внезапно бе изведен от за-
лата за брифинги на Белия дом, малко 
по-късно той се върна в залата.

Експлозия на битова газ уби 
човек в Балтимор

Най-малко един човек загина и 
четирима бяха ранени при га-
зова експлозия в Балтимор, а 

няколко деца бяха блокирани в три 
разрушени жилищни сгради. Вестник 
„Балтимор сън“ съобщи, че експлози-
ята е на битова газ, но засега причи-
ната е неизвестна. Ударната вълна е 
разрушила три тухлени къщи и е про-
била дупка в стената на четвърта.

Арести за собственици 
на яхти заради партита
Собственици на яхти, организи-

ращи партита в Ню Йорк, бяха 
арестувани, след като се ока-

за, че на борда им се събирали по над 
170 души в разрез с всякакви проти-
вовирусни мерки. Полицията зася-
кла едно от корабчетата, на което не 
била спазвана никаква социална дис-
танция. Освен това организаторите 
продавали алкохол, без да имат ли-
ценз за това.

Фаучи се съмнява в 
ефективността на ваксина 
срещу COVID-19

Няма голям шанс ваксина сре-
щу COVID-19 да е напълно 
ефективна. Това каза д-р Ан-

тъни Фаучи. Според него шансовете 
на учените да създадат ваксина, коя-
то осигурява 98% или повече гаран-
тирана защита, са малки. „Учените се 
надяват на ваксина, която ще е най-
малко 75% ефективна, но 50 или 60% 
ефективност също биха били прием-
ливи“, каза Фаучи.

Тръмп иска да види лика си  
на планината Ръшмор
Служители на 

Белия дом се 
свързаха с гу-

бернатора на Южна 
Дакота Кристи Ноем 
за добавяне на лика 
на Доналд Тръмп до 
скулптурите на пре-
зиденти в планина-
та Ръшмор. Двамата 
започнали разговор за скулптурата в Овалния кабинет по време на първата си 
среща, където Ноем първоначално смятала, че Тръмп се шегува. „Започнах да се 
смея. Той не се смееше, така че беше напълно сериозен.“

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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Ф
едерален съдия в Ню Йорк 
блокира действията на ад-
министрацията на Тръмп 
да отказва постоянно жи-
телство и зелени карти на 

имигранти, които вероятно ще използ-
ват програми за обществено подпома-
гане по време на пандемията с корона-
вирус.

Съдия Джордж Даниелс заяви, че от-
казът за зелени карти на имигрантите 
като част от правилото за „public charge“ 
на имиграционните служби на САЩ 
може да навреди на усилията за смекча-
ване на ефекта от пандемията.

Законът за имиграцията и национал-
ността позволява на правителството 
да отказва постоянно пребиваване на 
имигрантите, които вероятно ще пред-
ставляват „тежест за държавата и ще за-
висят от правителството за помощи и 
други програми за социално слаби“.

Въпреки това администрацията на 
Тръмп през февруари промени прави-
лото, като позволи на правителството 
да отказва зелени карти на хората, кои-
то вероятно биха използвали програма-
та за

купони за храна, 
ваучери за жилище

и здравната застраховка Medicaid.
Правилото (�nal rule) беше публикува-

но на 14 август 2019 г. и първоначално 
беше предвидено да влезе в сила на 15 
октомври 2019 г. С него се разшири оп-
ределението за „човек на помощи". До 
този момент това беше човек, взимал 
помощи в кеш и който е бил на издръж-
ка на държавата. Затова той може да не 
получи зелена карта, се казва още в ори-
гиналното правило.

Администрацията на Тръмп обнови 
старото правило и разпореди, че помо-
щите като субсидии за здравна застра-
ховка, социални пенсии за възрастни и 
ваучери за храна също спадат към кате-
горията помощи. Така получателите им 
също са на издръжка на държавата и за-
това не заслужават да имат зелени кар-
ти, което ги спира да станат и граждани 

на държавата. Мотивът - 58% от всички 
домакинства, издържани от имигранти, 
използват поне една програма за соци-
ално подпомагане и с това натоварват 
държавния бюджет. САЩ отпускат зе-
лени карти на приблизително 1 милион 
чужденци всяка година. Миналата годи-
на за гражданство са били одобрени 834 
000 петиции. Критици на новата мярка 
обаче вадят и друга статистика - 1 от 7 
възрастни в имигрантски семейства са 
предпочели да не участват в програми 
за обществени помощи през 2018 г. по-
ради страх, че

ще застрашат 
бъдещия си статут

но наистина са били в нужда.
„Да взимаш помощи не е срамно или 

незаконно. Въпросът е какви са послед-
ствията след това. За имигрантите ще се 

гледа дали са получавали помощи през 
последните 36 месеца. Ако имигрант е 
взимал помощи по-малко от 12 месеца, 
няма да се счита, че е бил в тежест на да-
нъкоплатците. Ако получаваш два вида 
помощи, всеки ден се брои за два дни“, 
разяснява имиграционният адвокат Со-
фия Знаймер.

Сега лекари и друг медицински пер-
сонал, държавни и местни служители 
и работещи в организации с нестопан-
ска цел са свидетелствали за това, че 
имигрантите отказват да се запишат в 
Medicaid или друга здравна застрахов-
ка или са преминали тестове и лечение 
за COVID-19, които ще трябва да платят 
сами въпреки финансовите трудности, 
които изпитват, защото се страхуват, че 
иначе ще увеличат риска за себе си и се-
мейството си да бъдат обявени за зави-
сими от държавата.

„Като пряк резултат от правилото 
имигрантите са принудени да правят не-
възможен избор между застрашаването 
на здравето си и и имиграционния им 
статус“, пише Даниелс в своето решение.

Правилото за public charge беше ата-
кувано в съда от Ню Йорк, Кънектикът и 
Вермонт. Даниелс прие, че то трябва да 
спре да се прилага в цялата страна.

Вероятно въпросът ще стигне до Вър-
ховния съд, който по-рано е взимал ре-
шения по него в ущърб на имигранти-
те. През януари Върховният съд гласува 
с 5 на 4 за отмяна на забраната за пра-
вилото да важи в цялата страна, докато 
имаше дело във федерален апелативен 
съд. После през април Върховният съд 
отказа искане от Ню Йорк и други щати 
за блокиране на правилото по време на 
пандемията, което позволи изисквания-
та за public charge да влязат в сила.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Федерален съдия 
блокира правилото на 
Тръмп за public charge
XВероятно въпросът ще стигне до Върховния съд,  

който вече се е произнасял в ущърб на имигрантите

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Ч
икаго Downtown се събуди 
съвсем различен във вторник 
сутринта след масовите грабе-
жи, извършени в понеделник.

Улиците в района Loop са 
тихи, а полицейското присъствие се усе-
ща навсякъде. Градът е притихнал след 
безредиците в неделя. Късно вечерта хи-
ляди хора наскачаха едновременно от ав-
томобилите си в центъра на града, раз-
биха магазини, потрошиха прозорци, 
влязоха в сблъсъци с полицията и причи-
ниха щети в целия район.

Видеокадри показват огромните тълпи 
по Magni�cent Mile, в Gold Coast, в Loop и 
други райони на Чикаго.

Двама души са простреляни, 13 поли-
цаи са ранени, а над 100 са арестуваните, 
съобщи полицията в града.

„Това не беше организиран протест. По-
скоро това беше чисто криминална проя-
ва“, твърди началникът на полицията в Чи-
каго Дейвид Браун.

По думите му, 

над 400 полицаи са били 
разположени в районите, 

след като от полицията забелязали в со-
циалните мрежи публикации, окуражава-
щи хората да отидат в Loop с инструменти, 
маски и ръкавици и да разграбват магази-
ни.

„Престъпниците излязоха по улиците 
с вярата, че няма да има последствия за 

действията им“, каза Браун.
По изгрев слънце опустошенията вече 

са видни: потрошени прозорци, изтърбу-
шени магазини, опразнени витрини и ла-
вици.

Ограбените магазини засега са обкова-
ни с шперплат, надявайки се да се възста-
новят и да отворят отново.

Собствениците на бизнеси в Чикаго 
Downtown трябва да се възстановяват за 
трети път тази година.

Магазините едва наскоро отвориха 
след отмяна на мерките срещу COVID-19 и 

стихването на анти-расистките протести. 
Малки, семейни бижутерии в Loop сега се 
чудят колко още могат да понесат.

По време на хаоса хора бягаха от мага-
зините с ръце, пълни със стока, а банкома-
ти бяха изтръгвани и влачени по улици-
те. Всичко това беше извършено без явно 
притеснение от множеството камери, за-
снемащи случващото се.

„Отне ни шест и половина седмици да 
възстановим магазина“, разказва Гари Ци-
мерман, собственик на бижутериен мага-
зин. „Бях отворил от седмица и те го пот-

рошиха отново. Кой иска да преминава 
през това отново и отново, без никаква 
причина?“

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут заяви, 
че полицията ще работи с други градски 
институции, за да наложи ограничен дос-
тъп до района и да направи така, че гра-
бежите да не се разпространят в предгра-
дията.

„Към нашите жители: аз искам да ви уве-
ря, че правим всичко, което можем, за да 
възстановим вашите домове и бизнеси“, 
каза Лайтфут. „А за онези, взели участие 
в това престъпление, нека бъде ясно, ние 
идваме към вас.“

Очевидци описват 
вандализма като 
„координиран“ 

с множество автомобили, от които сли-
зат десетки хора, които веднага започват 
да трошат и грабят стока и да бягат в раз-
лични посоки, преди полицията да успее 
да отговори.

Охранител и предполагаем участник в 
безредиците са ранени при два инциден-
та. И двамата са настанени в болница в 
критично състояние.

Градските власти в Чикаго спряха дви-
жението на обществения транспорт за ня-
колко часа. Бяха вдигнати и всички мосто-
ве, а изходите на магистралите към Loop 
- затворени, докато полицията работеше 
да ограничи безредиците.

С невиждана дързост: тълпи опустошиха 
бизнеси в Чикаго, разграбиха човешки мечти
XСобствениците на магазини трябва да се възстановяват за трети път от началото на годината

Изпотрошени витрини и преобърнати магазини бяха обичайна гледка на сутринта.

Сн. АП/БТА

https://www.saintjohncapital.com/


12 - 18 август 2020 г. 17

https://www.freightstarexpedited.com/careers


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

12 - 18 август 2020 г.18

З
дравейте, Ангел, бих искала да 
знам мога ли да взема пенсия 
без 10-годишен стаж в Амери-
ка? Аз лично имам само 6 години 
стаж, в момента съм на 66, но 

моят съпруг е вече пенсионер и получава 
пенсия всеки месец, след като той има 
нужните 10 години. Има ли възможност 
и аз да получа пенсия, преди да трябва 
да чакам още 4 години, за да натрупам 
нужните 40 кредитни точки или 10 го-
дини стаж?

Благодаря ви за този интересен въ-
прос и за подробностите около вашата 
ситуация, които ще ми помогнат да ви 
отговоря по най-изчерпателния и точен 
начин.

Във вашата ситуация, така, както сте 
ми описала нещата, вие ще можете да 
вземете пенсия, без да сте навършила 
10 години работен стаж, защото може-
те да получите половината пенсия на ва-
шия съпруг, ако бракът ви е продължил 
повече от една година, което предпола-
гам, че е така.

Дори да влезем малко по-навътре по 
темата, защото смятам, че за много хора 
би било интересно да знаят и да се въз-
ползват от тази информация.

Ето ги детайлите и 
възможните ситуации:
•  При брак, който в момента е в сила и 

съпруг получава вече пенсия, е нуж-
но от брака да е изминала поне една 
година от датата на сключване на този 
брак, за да може съпругата да получи 
определен процент от неговата пъл-
на пенсия според нейната възраст.

•  При брак, завършил със смъртта на 
основния съпруг, на който се бази-
ра процента от пенсията, се изискват 
поне 9 месеца този брак да е бил в 
сила, за да може наследникът на пен-
сията да получи цялата пенсия на ти-
туляра, който е починал. 
•  При брак, приключил с развод, в кой-

то и двамата бивши съпрузи са все 
още живи, са нужни поне 10 години 
брак и съпругът, на чиято пенсия се 
базира процентът на съпругата, да 
е вече получател на собствената си 
пенсия.

В примерите съм използвал съпруг 
като основен получател и съпруга като 
получател на процент от пенсията, но 
полът няма значение и работи по абсо-
лютно същия начин, ако ролите са раз-
менени. Считам, че е важно да подчер-
тая това, защото някои от читателите 

могат да сметнат, че половете на получа-
телите биха имали ефект върху размера 
на пенсията, но това не отговаря на ис-
тината тук, в Америка.

През годините съм ставал свидетел на 
ситуации, в които тези факти не са били 
известни на много от моите клиенти, и 
като резултат от това те са изпуснали да 
получат сериозни суми пари от пенси-
ята на своя брачен партньор или бивш 
брачен партньор, който е получавал 
пенсия в продължение на години на-
ред. По този начин много хора са изчак-
вали грешно да натрупат необходимите 
кредитни точки и години стаж, докато те 
са можели да се пенсионират в по-ран-
на възраст и да спестят доста пари и от 
данъци, платени през годините, в които 
са продължили да работят, с цел натруп-
ване на необходимия стаж за пенсиони-
ране.

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

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на финан-
совата част от живота, вие можете 
да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпро-
сите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

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

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

Вашите 
пари

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

Колко пенсия мога  
да получа в Америка? 
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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П
андемията в световен ма-
щаб и икономическата ре-
цесия имат огромен ефект 
върху нацията. Несигур-
ността, породена от двете, 

взети заедно, направи предсказване-
то на потребителското поведение при 
покупко-продажба почти невъзможно. 
Поради тази причина прогнозирането 
на цените на жилищата стана и изклю-
чително трудно.

Обикновено има проста формула за 
определяне на бъдещата цена на все-
ки имот: изчислява се предлагането на 
имотите в момента в съотношение с 
търсенето. В момента жилищното тър-
сене значително надвишава предла-
гането. Заявленията за ипотека за за-
купуване на имоти се повишиха до 
най-високото си ниво от 11 години на-
сам, докато инвентаризацията на домо-
вете за продажба е на (или близо)

най-ниско за 
всички времена

в историята до момента. Това обикно-
вено води до повишаване на цените.

Някои експерти обаче не са убедени, 
че настоящият прилив на купувачи е 
устойчив. Ралф Маклафлин, главен ико-
номист в Haus, обясни в прогнозата си 
за пазаруване от пазара през юни 2020 
г. защо има безпокойство:

„Подемът, който ще видим това лято, е 
резултат от търсенето на жилища и мал-
кото предлагане, но и от незавършени-
те строителни обекти поради забавяне 
на доставка на материалите заради пан-
демията, което просто ще удължи стро-

ителния процес с поне още няколко ме-
сеца.“

Вирусът и други 
предизвикателства 

които в момента влияят на индустрия-
та, създадоха широк спектър от мисли 
за бъдещето на цените на жилищата. 
Ето списък на анализаторите и техните 
прогнози, от най-ниската амортизация 
до най-високото поскъпване:
• CoreLogic: спад през годината с -1,5%
• Haus: спад през годината от -1%
•  Zillow: промяната се очаква да дос-

тигне до -0,7%.
•  Home Price Expectation Survey: спад 

от -0,3%.
•  Fannie Mae: увеличение с 0,4% през 

2020 г.
•  Freddie Mac: увеличение с 2.3% през 

2020 г.
•  Zelman & Associates: увеличение с 

3,0% през 2020 г.
•  Национална асоциация на броке-

рите National Association of Realtors 
(NAR): увеличение с 3,8% през 2020 
г.
•  Асоциация на ипотечните банкери 

Mortgage Bankers Association: увели-
чение с 4.0% през 2020 г.

От този списък можем да изведем два 
важни извода:

Няма реален консенсус 
сред експертите

и никой не прогнозира цените да се 
сринат, както през 2008 г.

В заключение, независимо дали ми-
слите да купите нов дом, или да прода-
дете стария, знайте, че цените на жили-
щата няма да се променят драстично 
тази година, дори при цялата несигур-
ност, пред която сме изправени през 
2020 г.

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 
дългосрочна инвестиция, която всъщ-
ност за повечето хора е най-важната 
и най-голямата, която те са направили 
или ще направят някога в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко, свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: 
gergana.todorova@bairdwarner.com. Също 
моят уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com

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

Бъдещите цени на имотите: 
Какво казват експертите?

XОчаква ли се срив на пазара, както през 2008 година?

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Сн.: Flickr

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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О
громното количество амо-
ниева селитра, склади-
рано в пристанището на 
Бейрут: ливанското поли-
тическо ръководство зна-

еше за него от години. И до онзи ден 
изцяло игнорираше риска. Това е по-
редната нова страница в дългия списък 
от лекомислени и безотговорни дейст-
вия, с които ливанските лидери застра-
шават живота и здравето на граждани-
те.

Това пише Райнер Херман от ФАЦ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Към края на гражданската война уп-
равниците в Бейрут по същия начин 
поставиха здравето на хората под за-
плаха, превръщайки страната си в сме-
тище за отровни отпадъци от Европа 
- и, естествено, изкараха добри пари от 
това. А съвсем не толкова отдавна ка-
дрите от планините смет по улиците на 
Ливан се 

превърнаха в символ 
за провала на една 
цяла държава

Трегедията от вторник  произнася 
унищожителна присъда за  политиче-
ската класа в Ливан. Тази трагедия она-
гледява провала на досегашната идея, 

че страната може да бъде разделена 
между различните религии. В резултат 
от това разделение малък брой семей-
ни кланове, повечето от които са стари 
политически династии, обраха до шу-
шка Ливан, като винаги отделяха малка 
част от богатствата си за своята вярна 
клиентела.

През октомври обаче опасността от 
държавен банкрут стана съвсем осеза-
ема, а животът на обикновените ливан-
ци започна драматично да се влошава. 
И тогава младежта се надигна срещу 
прогнилия ред и неговите корумпира-
ни представители. Демонстрантите на-
стояваха за ново начало и не се остави-

ха да ги баламосват с вечните приказки, 
че разпределението на постовете в 
държавата по религиозна пропорция 
осигурявало стабилност в един регион, 
раздиран от войни и конфликти. В тези 
протести имаше и нещо съвсем ново: 
демонстрантите  излязоха на улицата 
със самочувствието на ливански патри-
оти, а не на представители на едно или 
друго вероизповедание.

Катастрофата се случи в Бейрут, но тя 
всъщност е 

шокиращ пример за 
нестабилността в целия 
арабски свят

Там на пръсти се броят държавите, 
където управниците имат чувство за 
отговорност. В повечето случаи глав-
ната задача на властниците е да си 
подсигурят привилегии и да натъпчат 
собствените си джобове. През деветте 
години след избухването на Арабската 
пролет в този регион почти нищо не е 
тръгнало към по-добро. А гневът на хо-
рата е повече от основателен.

Взривът в Бейрут и една провалена 
държава, една прогнила върхушка
XПремиерът опита да потуши напрежението с предсрочни избори и министерски оставки

Продължава разследването за 
експлозията в Бейрут. Броят на 
жертвите е неизвестен – от 150 

до 200 са официално обявените, де-
сетки, а дори стотици все още се из-
дирват. Арестувани са няколко служи-
тели на пристанището, където стана 
взривът, а щетите се изчисляват на 
близо 10 милиарда долара. Спасител-
ните операции продължават.

Доброволци и униформени продъл-
жават да работят с надеждата да от-
крият оцелели.

Експлозиите разрушиха пристани-
щето на Бейрут и  опустошиха цели 

квартали на града, без дом са над чет-
върт милион души. А причината - не-
правилно складирани 2750 тона амо-
ниева селитра, иззети от молдовски 
кораб преди години. 

"Няма думи, с които да опишем ка-
тастрофата, сполетяла Бейрут! Решени 
сме да разследваме и разкрием какво 
се е случило и да накажем виновни-
те",  заяви президентът на Ливан Ми-
шел Аун. 

Снимки от въздуха показаха мащаба 
на опустошението след експлозията в 
Бейрут. На мястото на няколко склада 
на пристанището се е образувала го-
ляма дупка – дълбока цели 43 метра. 
В радиус от  стотици метри всичко е 
изравнено със земята. Експерти из-
числиха, че  взривът е бил с мощност 
около една десета от атомната бомба 
в Хирошима. 

В Ливан започна да пристига меж-
дународна помощ. Спасителни екипи 
и тонове медицинско оборудване из-
пратиха Франция, Германия, Италия 
Холандия, Русия, Кувейт, Египет, Ирак. 
Великобритания обеща помощ в раз-
мер на 5 милиона лири. Европейски-
ят съюз изпрати над 100 пожарника-
ри с модерна екипировка и обучени 
кучета. Междувременно и Световната 
банка обяви, че е готова да мобилизи-
ра ресурсите, с които разполага, за да 
помогне на Ливан. 

Броят на жертвите – 
неизвестен, причините - също

Разрушенията от взрива. Доброволци, спасители и военни вадят затиснати под останките хора. 

Снимки.: АП/БТА

Изпочупените стъкла на музея „Сурсок“ в Бейрут. 
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Б
лизо 500 ранени и загинал 
полицай. Такава е равно-
сметката след многохилядни 
протести в ливнаската сто-
лица Бейрут, при които де-

монстранти щурмуваха министерства 
и други правителствени сгради. Силите 
за сигурност си върнаха контрола над 
центъра на столицата след полунощ в 
нощта срещу неделя.

Участниците в антиправителствените 
протести в ливанската столица насто-
яват за международно разследване на 
обстоятелствата около взрива в приста-
нището на Бейрут.

Лидерът на опозиционната партия 
Катаиб Сами Жмайел призова за масо-
ви улични акции.

Ливанските власти се отказаха от 
привличане на международни експер-
ти в разследването на мощния взрив, 
избухнал на 4 август в пристанището 
на Бейрут, тъй като компетентността на 
ливанските следствени и съдебни орга-
ни не предизвиква никакво съмнение.

В петък вечерта Интерпол съобщи, 
че в Бейрут отива екип от специалисти 
за проучване на обстоятелствата око-
ло експлозията. По-късно готовност да 
помогне в разследването обяви и Араб-
ската лига.

По данни на ливанското МВнР, причи-
на за взрива на 4 август е възпламеня-
ване на складирани над 2,7 хиляди тона 
амониева селитра по време на заваръч-
ни работи.

Демонстрантите настояха обаче за 
международно разследване на взрива 
и дадоха да се разбере, че няма да пре-
установят протестите докато няма меж-
дународно разследване на взрива.

Междувременно посолството на 
САЩ в Бейрут е пуснало в Туитър 
текст в подкрепа на антиправител-
ствените протести. В него се казва, че 
"ливанците са страдали твърде много 
и заслужават да имат лидери, които 
се вслушват в тях", съобщава Ройтерс.

Американското посолство добавя, 
че ливанските лидери трябва да про-
менят курса, за да отговорят на на-
родните искания за прозрачност и 
отчетност. "Подкрепяме ги в правото 
им на мирен протест и насърчаваме 
всички участващи да се въздържат от 
насилие", отбелязва посолството.

Следващата седмица в Бейрут ще 
бъде на посещение зам.-държавният 
секретар по политическите въпроси 
Дейвид Хейл, съобщи вчера телеви-
зия "Скай нюз Арабия".

САЩ обявиха, че засега не могат 
да кажат еднозначно дали мощни-
ят взрив в пристанището на Бейрут е 
бил нападение или нещастен случай, 

заяви по телевизия "Фокс нюз" аме-
риканският министър на отбраната 
Марк Еспър.

САЩ скоро ще изпратят три во-
енно-транспортни самолета С-17 
в Ливан с храни и медикаменти за 
преодоляване на последиците от 
експлозията, информира в четвъртък 
централното командване на въоръ-
жените сили на САЩ СЕНТКОМ след 
телефонен разговор на генерал Ке-
нет Макензи с командващия ливан-
ските въоръжени сили Джоузеф Аун.

Германският външен министър 
Хайко Маас обяви в неделя, че Бер-
лин ще предостави пакет от спешна 
помощ на Ливан на стойност 10 ми-
лиона евро.

Френският президент Еманюел Ма-
крон планира да проведе днес сле-
добед международна видеоконфе-
ренция за набиране на средства за 
Ливан, съобщиха източници, близки 
до президентската канцелария.

Международните реакции

Пострадалите са хиляди. 

Многохилядни протести, 
превзети министерства 
и стотици ранени

Ливанското правителство пода-
де оставка. Кабинетът взе това 
решение, след като през уикен-

да полицията се сблъска с протести-
ращите в Бейрут, искащи промяна на 
правителството.

Експлозията на амониев нитрат на 
пристанището на Бейрут миналия 
вторник унищожи и повреди сгради 
на много километри наоколо. В поне-
делник губернаторът на Бейрут зая-
ви, че броят на жертвите е нараснал 

до 220, като 110 души все още не са 
открити и се водят за изчезнали.

По-рано в понеделник четирима 
членове на правителството подадо-
ха оставка. Сред тях е министърът на 
финансите, който договори пакет за 
финансова помощ с Международния 
валутен фонд.

Ливанците, които излязоха на ули-
цата в събота, поискаха оставката на 
целия кабинет на премиера Хасан 
Диаб.

Правителството 
все пак подаде оставка

Стотици протестиращи са ранени по време на безредиците. 

Протестиращи хвърлят камъни по полицията. 
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29
-годишната д-р Из-
рая Себлани пози-
ра за сватбената си 
фотосесия в най-
щастлия си ден. До-

като се наглася за поредната поза, гръм 
отеква в Бейрут.

Жената е повлечена в бягство от мла-
доженеца, а в главата й се върти само 
едно: „Мислех си само едно - че ще 
умра“, каза д-р Себлани, цитирана от „Ню 
Йорк таймс“.

Взривът идва неочаквано за млада-
та лекарка, както и за хилядите ранени. 
Камерата на сватбения фотограф улавя 
момента, в който масивната експлозия 
разтърсва града, а също така заснема и 
паническите моменти, в които Израя и 
нейният любим бягат. Видеоклипът на 
двойката бързо започва да се разпрос-

транява и добива популярност по света. 
Сватбеният им ден от приказка се пре-
връща в кошмар.

Три седмици по-рано д-р Себлани се 
е върнала от САЩ, където учи за ендок-
ринолог.

„Подготвях се за моя голям ден от 
две седмици и бях толкова щастлива, 
като всичко останали момичета: „Ще се 
омъжвам“. Родителите ми бяха толкова 
щастливи да ме видят в бяла рокля. Щях 
да изглеждам като принцеса“, припомня 
си щастливите мигове преди взрива Из-
рая.

„В момента, в който правех 
тази снимка, животът беше 
толкова нормален“

споделя тя, описвайки площада в бли-
зост до центъра на Бейрут, който тогава 
е оживен от хора, които вечерят и паза-
руват.

„Само за секунди небето се превърна 
от синьо в розово и имаше силен дим“, 
разказва жената.

Това, което тя не е знаела, е, че в склад 
в пристанището на Бейрут има огромен 
пожар, където служителите твърдят, че 
се съхраняват 2750 тона амониев ни-

трат. Скоро димът се превръща в това, 
което д-р Себлани определя като „ката-
строфална експлозия“, която я поваля на 
земята.

„Отне само секунда да чуя експлозия-
та, а след това да бъда съборена от нея. 
Красивото място, на което бях, се пре-
върна в призрачен град“, каза тя.

Когато успява да се изправи, площа-
дът е осеян със стъкла и хора, целите в 
кръв, които викали за помощ. Д-р Себла-
ни си помислила, че районът бил напад-
нат и тя и съпругът й ще бъдат убити.

„Всичко, което сме 
планирали, сега отлита 
заедно с прахта

Мислех си, че след няколко секунди 
ще умрем. Фотографът ми каза: „Ливан е, 
знаеш много добре. Никога през живота 
си не бях чувала толкова силна експло-
зия“, допълва тя.

След експлозията тя и съпругът й се 
опитват да излязат от шока и да продъл-
жат тържествата.

„Съпругът ми ми каза да продължим, 
ние не можем да спрем. Бях добре, защо 
не, ние продължаваме. Не преживях мо-
мента всъщност, вървях, лицето ми се 

усмихваше, устните ми се усмихваха, 
това е, не повече. След това отидохме на 
вечеря.“

Съпругът на Израя Ахмад Субех пък си 
спомня връщането в разрушения хотел 
в сряда, където трябвало да събере ве-
щите и паспортите им.

„Пейзажът в стаята беше невероятен“, 
разказва той.

Двойката все пак имала церемония и 
тържество у дома. Младоженците били 
заобиколени от семействата им. Лекар-
ката иска да се върне в Съединените 
щати и да продължи живота си там, но 
повече отвсякога се притеснява да оста-
ви съпруга си в Ливан. В момента той оч-
аква виза за САЩ.

„Животът в Ливан се усложнява все 
повече и повече. Но трябва да сме за-
едно. Три години сме разделени и това 
е достатъчно. Има семейства, които са 
загубили децата си, деца, които са загу-
били родителите си. Всичко, което мо-
жем да кажем, е да благодарим на Бога 
за всичко“, категорична е Себлани.

На косъм от трагедията: Взривът в 
в Бейрут едва не отнесе булка

XЖената се е върнала три седмици по-рано от САЩ за сватбата си

сн. Кадър/Туитър

Младоженците щастливи и след взрива. 

Сн. Yara Abi Nader/Reuters

Кадри запечатват момента на експлозията

сн. Стопкадър/Туитър

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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„Последният диктатор на 
Европа“ отново спечели Беларус

Б
ившият британски посланик в 
Минск Найджъл Гулд-Дейвис 
описа случващото се в Бела-
рус като "последната фаза от 
преустройството на европей-

ската политика, започнало през 1989 г.", 
пише в редакционен материал британ-
ският в. "Гардиън". Преди три десетиле-
тия, когато демокрацията в Източна Ев-
ропа бе възстановена, Беларус тръгна 
по друг път, като начело на държавата 
застана 

бившият ръководител 
на колхоз 
Александър Лукашенко 

При избирането си за президент през 
1994 г. Лукашенко се зае с изграждане-
то де факто на една диктатура, основа-
ваща се на безсрамно нагласени избори, 
отбелязва "Гардиън". Чак сега, повече от 
четвърт век по-късно, корумпираната 
му хватка върху властта започва да от-
слабва на фона на безпрецедентните 
демонстрации срещу поредните фалши-
фицирани избори, пише изданието.

За да гарантира победата си, режимът 

на Лукашенко прибегна до обичайни-
те си прийоми. Правозащитници съоб-
щиха, че поне две хиляди души са били 
арестувани в навечерието на изборите в 
неделя, включително деветима членове 
на предизборната кампания на Тиханов-
ска. Смелото противопоставяне на де-
монстрантите срещу полицейското на-

силие обаче е сигнал за Лукашенко, че 
старите му похвати 

може вече да се окажат 
недостатъчни

Народното недоволство срещу нагла-
сената победа на Лукашенко на избори-
те е безпрецедентно. Западът трябва ак-
тивно да демонстрира солидарността си 
с исканията на опозицията за промяна. 
Великобритания трябва да вземе отно-

шение. Международната общност тряб-
ва да направи всичко възможно, за да 
помогне на работата на независимите 
медии и на правозащитните организа-
ции в Беларус. Съществува реален риск 
Лукашенко да се опита да представи по-
добни действия като част от западен за-
говор. За западните демокрации обаче 
активната солидарност с кампанията 
на Тихановска за честни избори вече е 
нравствено задължение, обобщава бри-
танското издание.

Най-малко един човек е загинал, след 
като беларуската полиция влезе в сблъ-
съци с протестиращите след президент-
ските избори в Беларус. Полицаи с шле-
мове използваха 

сълзотворен газ, гумени 
куршуми, светошумови 
гранати и палки

за да разпръснат хилядите протестира-
щи в Минск през втора поредна нощ на 
насилие.

Демонстрантите издигнаха барикади 
в няколко района и хвърляха коктейли 
"Молотов".

Един човек е загинал, опитвайки се да 
хвърли взривно устройство по полици-
ята, което обаче избухнало в ръцете му, 
съобщиха властите.

След седемчасово противопоставяне 
с протестиращите полицията ги изтлас-
ка от улиците и започна да изтегля кор-
дона си от центъра на Минск. Според 
очевидци милиционери са издърпвали 
демонстранти от тълпата и са ги биели с 
палки. Задържани са над 30 души.

Местни медии съобщиха за сблъсъци 
и в други градове.

На власт вече над четвърт век, пре-
зидентът Александър Лукашенко 
обяви победа над Светлана Тиха-

новска - бивша учителка по английски, 
която отправи най-голямото предизви-
кателство към властта му от години.

По предварителни данни на белару-
ската ЦИК Лукашенко е събрал 80,08 на 
сто от гласовете на президентските из-
бори в неделя, а Светлана Тихановска - 
10,09 на сто. След обявяването на този 
резултат още в неделя в Минск и дру-
ги градове започнаха масови протести, 
прерастващи в сблъсъци с милицията, 
според която са задържани близо 3000 
души, пострадали са десетки служите-

ли на реда и демонстранти.
Тихановска беше принудена да на-

пусне Беларус
Предизборният екип на лидерката 

на опозицията в Беларус Светлана Ти-
хановска съобщи, че тя е била прину-
дена от властите да напусне страната в 
условията на кървави протести срещу 
оспорваното преизбиране на прези-
дента Александър Лукашенко, преда-
де Ройтерс.

Тя беше отстранена от властите. 
Светлана нямаше избор. Пет минути 
преди това обсъждахме бъдещите си 
планове и тя със сигурност не възнаме-
ряваше да напуска страната, каза Олга 

Ковалкова за Ройтерс.
Вчера, в деня след изборите, екипът 

на Тихановска часове наред не е успял 
да се свърже с нея, но тази сутрин тя 
вече е била с децата си в съседна Лит-
ва.

Бивша учителка по английски 
му се опълчи на изборите

Обръщение 
под натиск и 
диктовка

Бившата учителка Светлана Тихановска не успя да 
се пребори с Лукашенко. 

Много протестиращи бяха бити и ранени от полицията. 

Лукашенко отново спечели изборите в Беларус със значителна преднина. 
Сн.: АП/БТА

XНародното недоволство срещу нагласената победа на Лукашенко на изборите е безпрецедентно

Беларуската агенция БелТА раз-
пространи видео, в което Светлана 
Тихановска прочита призив към при-
вържениците си да не рискуват живо-
та си в протестите, запис, който спо-
ред мнозина от тях е направен под 
заплаха, предаде Франс прес.

Във видеото, разпространено на 
акаунта в Телеграм на БелТА, което 
не е датирано и изглежда е записано 
в някакво служебно помещение, Ти-
хановска прочита с монотонен глас 
текст, призоваващ "да се спазва зако-
нът" и "да не се излиза на улиците".

"Смятаме, че това видео е записа-
но под натиск на силите за сигурност", 
каза пред журналисти близката съюз-
ничка на опозиционната лидерка Ма-
рия Колесникова.

Седнала върху черен диван, а зад 
нея прозорец със спуснати щори, 
37-годишната Тихановска не вдига по-
глед към камерата, която я снима.

По време на размириците имаше и жертви. 



12 - 18 август 2020 г.26

Канада с реципрочни мита  
за американски стоки
Канада въвежда реципрочни та-

рифи за внос на стоки от САЩ 
на стойност 2.7 млрд. долара, 

което представлява най-новото раз-
витие на наскоро породилата се тър-
говска вражда между двете държави, 
започнала от решението на прези-
дента Доналд Тръмп да възстанови 
митата върху вноса на канадски алуминий. В четвъртък Тръмп обяви, че премах-
ва освобождаването на Канада от 10% тарифи върху алуминия и те влизат отново 
в сила от 16 август. Решението идва повече от месец, след като търговският пред-
ставител на САЩ Робърт Лайтхайзър изрази загриженост относно скорошните 
борби на американските производители на алуминий, които заявиха, че страдат 
от „прилив“ на метал от Канада.

Шофьор умишлено се вряза  
в пешеходци в Монреал

Шофьор злоумишлено се вря-
за с колата си в минувачи на 
пешеходна зона в центъра 

на Монреал и рани двама, преди да 
напусне местопроизшествието, съ-
общи полицията. Две жени са били 
откарани в болница, но животът им 
не е в опасност. Инцидентът е станал 
на ъглова тераса между две болници.

Торнадо уби двама  
край Вирден
Двама младежи са загинали, а по-

възрастен мъж беше ранен в 
събота при преминаването на 

торнадо край шосе близо до канад-
ския град Вирден, провинция Мани-
тоба, съобщи телевизионният канал 
СВС. Загиналите са младежи на по 18 
години. Телата им са открити в силно 
пострадал автомобил. Тежко ранен е 
54-годишен мъж, който също е бил 
колата.

Канада отчита ръст на 
асистирани самоубийства

Кaнaдcкитe влacти oтчитaт 
гoлям ръcт нa acиcтирaнитe 
caмoубийcтвa в cтрaнaтa. Прeз 

2019-а oбщo 5631 души ca cлoжи-
ли крaй нa живoтa cи пo тoзи нaчин, 
кoeтo прeдcтaвлявa 2% oт cмъртни-
тe cлучaи в cтрaнaтa. Зaкoнът, кoйтo 
пoзвoлявa нa тeжкo бoлни пaциeн-
ти дa cлoжaт крaй нa живoтa cи чрeз 

пoмoщтa нa мeдицинcки лицa, бe приeт прeз 2016 г. Oттoгaвa нacaм 13 946 души 
ca cлoжили крaй нa живoтa cи. Cрeднaтa възрacт нa хoрaтa, избрaли acиcтирaнo 
caмoубийcтвo, e мaлкo нaд 75 г.

Канадска пивоварна кръсти 
бирата си „Срамни косми“

Пивоварната „Хелс бейзмънт“ в ка-
надската провинция Албърта пусна 
в продажба преди две години пиво-
то „Хурухуру“ - Перцето, приготвена с 
хмел от Нова Зеландия. Но тази сед-
мица един представител на коренно-
то новозеландско население маори 
обясни, че на техния език думата „ху-
рухуру“ се използва за обозначаване 
на окосмяването в интимната област на човека. Шефът на пивоварната Майк Пе-
кен се извини и обеща да преименува бирата си.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Кървави протести след 
изборите в Беларус

Най-малко един човек е загинал, 
след като беларуската полиция 
влезе в сблъсъци с протестира-

щите след президентските избори в Бе-
ларус. Полицаи с шлемове използваха 
сълзотворен газ, гумени куршуми, све-
тошумови гранати и палки, за да раз-
пръснат хилядите протестиращи в Мин-
ск през втора поредна нощ на насилие. 
На власт вече над четвърт век, президентът Александър Лукашенко обяви нова 
победа с 80,08 процента от гласовете на изборите в неделя.

11 души загинаха  
при пожар в Чехия

Единайсет души са загинали и 10 са 
ранени при пожара, избухнал на 
11-ия етаж на жилищен блок в чеш-

кия град Бохумин. Сградата е собстве-
ност на общината. Регионалният шеф на 
пожарникарите Владимер Вилчек заяви, 
че е необичайно колко бързо се е раз-
пространил огънят в целия апартамент, 
но уточни, че властите все още разслед-
ват причината за пожара. Началникът на 

регионалната полиция Томаш Кузел съобщи, че във връзка с пожара е задържа-
но едно лице.

Седем жертви при тежки 
наводнения на остров Евбея
Най-малко седем са загиналите 

при наводненията на гръцкия 
остров Евбея, където пролив-

ни дъждове и гръмотевични бури пре-
дизвикаха бедствие през уикенда. Сред 
жертвите са 8-месечно бебе, както и не-
говите баба и дядо. Десетки хора бяха 
евакуирани, а 43-ма души бяха спасени 
с хеликоптер. Гръцката метеорологична 
служба съобщи, че на места на острова са паднали 300 литра на квадратен метър 
дъжд, което е около 80% от годишното количество валежи в този район. Навод-
нени са стотици домове.

Гърция се бори с втора  
вълна на COVID-19

Гърция „официално“ е във втора въл-
на на заразяване с коронавирус. В 
неделя бяха регистрирани рекор-

ден брой заразени – 203 случая. Тури-
змът частично има роля за внезапното 
увеличение, но според експерти причи-
ните предимно са свързани с нарушава-
не на препоръките от страна на по-мла-
дите, които през последните седмици 
заляха баровете и плажовете.

Виното облекчава 
симптомите на COVID-19
Виното може да облекчи състояние-

то на болния от COVID-19, благода-
рение на съдържащия се в него ан-

тиоксидант ресвератрол. Изследванията 
показват, че коронавирусът нарушава ра-
ботата на протеина АСЕ2, който присъства 
в тъканите на белите дробове, сърцето, бъ-
бреците, мозъка и е необходим за нормал-
ното функциониране на живия организъм. 
Ресвератролът увеличава концентрация-
та на АСЕ2 и по този начин намалява тежестта на острия респираторен дистрес 
синдром (ARDS), придружаващ COVID-19.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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М
ного е изписано за симп-
томите, които предиз-
виква COVID-19, бо-
лестта, причинената от 
новия коронавирус. Най-

общите сред тях са треска, суха кашли-
ца и умора. Други симптоми включват 
затруднено дишане, болки в мускулите, 
зачервено гърло, главоболие или болка 
в гърдите.

Пациенти обаче все по-често съобща-
ват за симптоми, които едва ли очаквате 
да се дължат на COVID-19.

Един от 10 пациенти ще развие храно-
смилателни проблеми като гадене и ди-
ария, загуба на апетит или повръщане. 
Тези симптоми може да траят едва ден.

Изследване на „Лансет“ съобщава, че 
само 3% от китайските пациенти са има-
ли диария. Около 5% са тези с гадене, 
показва доклад на Световната здравна 
организация.

Новите изследвания сочат, че 

броят може да е по-голям, 
отколкото се смяташе 
досега, 

и до половината от пациентите могат да 
имат проблеми с храносмилането заед-

но с респираторните симптоми.
Обикновено тези пациенти също ско-

ро развиват по-често срещаните симп-
томи като затруднено дишане, пови-
шена температура или кашлица - само 
около 3% от изследваните случаи са 
само с храносмилателни симптоми, каз-
ват изследователите.

Загубата на обоняние или вкус е 
друг все по-често срещан симптом на 
COVID-19. Този симптом обикновено се 
изпитва в рамките на 9 до 14 дни след 
заразяване. Според някои изследвания 
именно този симптом може да е ранен 
предвестник на инфекцията с корона-
вирус.

Въпреки че не е често срещано, мла-
дите хора могат да развият и болезнени 
червени лезии върху кожата на ръцете и 
стъпалата си. Симптомът вече е наречен 

„COVID пръсти“. Неговата продължител-
ност е около 12 дни. Други изследовате-
ли обаче продължават да отричат този 
симптом, обяснявайки го с обикновено 
раздразнение на кожата в момент, кога-
то все повече хора започват да възвръ-
щат обичайните си нива на движение 
след месеци оставане вкъщи.

При възрастни хора, заразени с 
COVID-19, пък е забелязвано объркване. 
Симптомът е наблюдаван най-често, ко-
гато заболяването навлезе в острата си 
фаза.

Не е изключена и появата на очни 
проблеми. Увеличени зеници, зачерве-
ни очи, вдлъбнати очни ябълки и пови-
шено сълзене. Всичко това може да е 
причинено от коронавируса. Инфекци-
ята може да доведе до повишена чувст-
вителност на светлина и дразнене. Тези 
симптоми не са наблюдавани самостоя-

телно, а само при тежки усложнения от 
COVID-19.

Но най-необичайното.
Честото или продължително хълцане 

може да се окаже един от симптомите 
на коронавирусна инфекция. Това сочат 
резултатите от проучване на американ-
ски лекари, публикувано в The American 
Journal of Emergency Medicine.

Лекарите стигат до това заключение 
след преглед на 62-годишен пациент от 
Чикаго, който не проявява типичните 
симптоми на COVID-19 - кашлица, трес-
ка или болки в гърдите. В същото време 
мъжът страда от хълцане в продълже-
ние на четири дни.

Тестовете му за коронавирус дават 
положителен резултат, впоследствие се 
установява и потъмняване в белите му 
дробове. Мъжът е имал съпътстващи 
хронични заболявания.

Както отбелязват лекарите, това е 
първият официално регистриран слу-
чай, когато пациент с коронавирус се 
оплаква от такъв проблем. В тази връз-
ка лекарите призовават, ако човек хъл-
ца продължително или кратко, но често, 
да си направят тест за COVID-19.

След като коронавирусът все още не 
е проучен в детайли, лекарите съветват 
да се обърне внимание на всяка нети-
пична проява на вирусна инфекция.

Имате хълцане или диария?  
Не е изключено да е COVID-19

XНеобичайни симптоми проявява заразата

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Зачервените очи може също да са причинени от 
коронавирусаCOVID-19

Учените все още не са категорични дали „COVID 
пръстите“ e симптом на коронавирусна инфекция. 

Изненадващо продължителното хълцане също 
може да се окаже симптом на COVID-19.

Един от 10 пациенти с COVID-19 изпитва 
храносмилателни проблеми. 

сн. Pixabay

сн. Pixabay
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ДОЦ. ХРИСТО 
ХРИСТЕВ*

Гражданското 
неподчинение е 
легитимна форма 
за недоволство в  
най-старите демокрации

Блокадите на ключови кръстовища в 
София вероятно създават смущение в 
обичайния поток на живота на един или 
друг от нас, но имат своята логика и оп-
равданост като форма на упражняване 
на свободата на изразяване на мнение 
на тези български граждани, които про-
тестират срещу разпада на правовата 
държава в България и като крайна стъп-
ка на натиск срещу отдавна самозабра-
вили се властници.

Когато мрънкаме заради това, че 
трябва да заобикаляме най-преките и 
удобни транспортни артерии на един 
град или не, дай си, Боже, попаднем в 
задръстване, в каквито така или ина-
че редовно попадаме в този град, все 
пак е добре да си даваме сметка и да 
не забравяме, че гражданското непод-
чинение е крайна, но жизненоважна за 
просъществуването на демократично-
то общество форма на упражняване на 
гражданско отношение към това, което 
е нередно в обществото, във функцио-
нирането на държавата. И мощен ката-
лизатор за неговата промяна. И то то-
гава, когато формалните носители на 
властта са останали глухи за мнението 
на голяма част от гражданите.

Гражданското неподчинение, и дори 
идеята за легитимно използване на 
сила срещу формалните носители на 
властта за преучредяване на властта, 
когато тя се е откъснала от тези, които 
управлява, е положение, заложено в ос-
новите на някои от най-значимите и ста-
ри демократични модели - като този на 
САЩ или този на Френската републи-
ка. И когато смятаме, че блокирането на 
няколко ключови кръстовища е твърде 
скандален акт, твърде голям проблем, 
защото ни нарушава обичайния егоис-
тичен порядък на всекидневието, е до-

бре да погледнем малко отвъд граници-
те на нашата мила родна страна, защото 
логиката на живота и способността да 
се формира смисъл не започват и не 
свършват на българските граници.

Във Франция например при големи и 
продължителни протести понякога се 
стига не просто до блокирането на ед-
но-две кръстовища, а до повсеместни 
блокади на транспортни артерии, до 
блокади на автомагистрали и железо-
пътни линии. А във Франция, за разлика 
от България, железопътният транспорт 
е основната форма на транспорт и през 
него минава нормалният порядък на 
живота на основната част от френското 
общество.

Преди години, когато следвах в Нан-
си, имаше масови протести срещу пред-
приета от правителството на Доминик 
дьо Вилпен реформа в трудовото зако-
нодателство чрез създаването на т.нар. 
договор за първо работно място. Про-
тестите започнаха като всекидневни 
демонстрации, преминаха през бари-
кадиране и блокиране на училища, уни-
верситети и важни и обществени сгради 
и завършиха като блокажи на железо-
пътни линии и магистрали.

За мен, като човек, идващ от Бълга-
рия, тази последна фаза на протести-
те беше доста стряскаща. Когато разго-
варях със състудентите ми, опитвайки 
се да разбера тяхната логика, всички в 
един глас отговаряха: когато правител-
ството пренебрегва волята и интере-
сите на гражданите, те имат легитим-
но право да го накарат да отстъпва със 
сила. Затова блокираме гари, жп линии 
и магистрали.

И друго ми направи впечатление то-
гава, колкото и да беше затормозе-
но всекидневието им, масата хора във 
Франция не мрънкаха срещу блокадите, 
а изразяваха под различна форма соли-
дарността си с протеста.

Затова, когато живее в демокрация, 
която гарантира неговата лична сво-
бода и свободата на обществото сре-
щу всяка произволна и самозабравила 
се власт, гражданинът трябва да може 
да погледне отвъд върха на собствения 
си нос и елементарния комфорт на еже-
дневието, с който е свикнал.

И да разбере, че понякога крайната 
форма на протест е необходима, за да 
се върне развитието на държавата и об-
ществото в границите на разума и нор-
малността.

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

„Стигнахме до извода, че полицията трябва 
да си свърши работата. Ако бяхме оставили 
така нещата, то можеше да се стигне до 
малка градска гражданска война.“

Вицепремиерът Валери Симеонов коментира 
насилственото раздигане на блокадата на 

Орлов мост

„Протестиращи блокират магистралите и 
метрото, защото ги построихме.“

Това заяви пред активисти на ГЕРБ 
премиерът и лидер на партията Бойко 

Борисов в коментар на продължаващите 
близо месец протести в страната и 

последвалите блокади на магистрали и 
ключови кръстовища

„Промяната, която се иска, с енергията на 
хиляди млади хора всяка вечер, е неизбежна. 
И политици от целия политически спектър 
вече го знаят.“

Това написа в профила си във Фейсбук 
столичният кмет Йорданка Фандъкова във 
връзка с продължаващите повече от месец 

протести срещу правителството

„Машините, предвидени в 
сегашните текстове на закона, 
са със сензорен екран или 
т.нар. тъчскрийн. Това означава 
всички хора, които гласуват с 
машините, по няколко пъти по 
време на гласуването да пипат 
тая машина, което е перфектно 
условие за заразяване на 
следващия избирател.“

Проф. Михаил Константинов 
смята, че машинният вот ще 

допринесе за разпространение на 
COVID-19

„Целта беше събитието ни да 
бъде провокирано, да има 
агресия, да има бой, най-
главната цел беше да има кръв, 
за да може след това да не се 
говори нищо за речта на Бойко 
Борисов, а да се говори за 
бити хора, за блъскани хора, 
журналисти.“

Пиарът на ГЕРБ Никола Николов 
твърди, че агресорите на 

конференция на ГЕРБ са били 
платени провокатори

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Н
а 3 август започна реставра-
цията на мозайките в бившия 
Дом-паметник на БКП на връх 
Бузлуджа. Специалисти от че-
тири държави – България, 

Германия, Швейцария и Гърция работят 
по консервацията им в сегашното им със-
тояние.

Ръководител на международния екип е 
проф. Томас Данцъл от катедрата по кон-
сервационни науки в Техническия уни-
верситет в Мюнхен, а консервацията на 
паната става възможна благодарение на 
нов грант в размер на $ 60 000, който аме-
риканската фондация Getty. Парите са от-
пуснати в рамките на инициативата „За-
пазване на съвременността“, обясни арх. 
Дора Иванова от фондация „Проект Буз-
луджа“.

От близо 30 години мозайките в „чини-
ята“, дело на най-добрите български ху-
дожници от 70-те години на миналия век, 
са изоставени и се рушат, но въпреки това 
една трета от тях все още са в добро със-
тояние и могат да бъдат съхранени за по-
коленията.

Във вътрешността на бившия дом-па-
метник са използвани 2 275 000 камъ-
ка с размери 2 на 2 сантиметра, за да се 

направят 937 квадратни метра мозаечни 
пана във вътрешния и външния кръг на 
постройката.

„Досега тук всичко се е рушило. Първи-
ят ден на нашата работа - 3 август, е по-
вратната точка, от която на Бузлуджа за-
почва стабилизация“, каза пред „24 часа“ 
проф. Данцъл. Той намира този проект 
за истинско предизвикателство. Преди 
това е консервирал фасадни пана от вре-

мето на социализма по сградата на няко-
гашен културен дом в Дрезден, но смята, 
че обектът насред Стара планина е много 
по-труден и интересен.

От българска страна, в проекта участва 
ръководителят на катедра „Реставрация“ 
в Националната художествена галерия 
доц. Стефан Белишки. И той смята кон-
сервацията на мозеаечните пана за едно 
от най-големите предизвикателства в ка-
риерата му по реставрацията на обект от 
ХХ век.

Проф. Данцъл признава, че 

все още няма точен план 
как ще протече работата 

по консервация. В момента 14 души, сред 
които и студенти доброволци от Худо-
жествената академия в София, правят 
първите проучвания на състоянието на 
паната и събират нападалите от тях камъ-
чета, с които са били направени.

Изследват площта им сантиметър по 
сантиметър, за да проверят къде матери-
алът се е надигнал и е готов да падне, за 
да започнат от тези места укрепването.

„Тепърва ще изясним как ще стаби-
лизираме мозайките, но вече е ясно, че 
ще приложим различни технологии, тъй 
като самите мозайки са правени по раз-
лични способи. Много от тях са били тол-
кова напредничави за времето си, че се 
използват и днес“, каза още проф. Томас 
Данцъл.

През септември екипът ще достигне 20 
души, които трябва да изградят предпаз-
ни съоръжения, подобни на покриви, над 
всяко пано, за да бъдат предпазени от ат-
мосферните влияния, които повреждат 
мозайките. След това ще бъде взето ре-
шение как да бъде затворен целият обект 
и така да бъде защитен от външни влия-
ния.

Целта на реставраторите е да запечатат 
паната в сегашното им състояние, а не да 
ги реставрират. Обмислят обаче възмож-
ността като изключение да върнат на мяс-

тото им камъчетата от образа на Фридрих 
Енгелс на една от мозайките, за които се 
знае, че са паднали от студа през послед-
ната зима.

Преди време фондация Getty отпусна 
$ 185 000 за проучване на състоянието 
на паметника. То вече започна и показа, 
че обектът може да бъде опазен за поко-
ленията от конструктивна и техническа 
гледна точка, тъй като основната му кон-
струкция е запазена. По нея няма необра-
тими дефекти и повреди.

Консервацията на паната в „чинията“ 

трябва да завърши преди 
началото на зимата.

За да стигнат до този извод, експерти-
те, сред който и студенти от УАСГ, са на-
правили задълбочено конструктивно об-
следване, при което са сканирани близо 
7 млрд. точки по цялата повърхност на 
сградата - на практика на всеки сантиме-
тър. Благодарение на това е изготвен де-
тайлен дигитален модел на паметника, 
базиран на 3D лазерното сканиране.

Отделно са проучени множество ар-
хивни документи, като е отделено специ-
ално внимание на ВиК и елинсталациите, 
на това как са функционирали вентилаци-
ята и отоплението на дома.

В рамките на същия проект предстои да 
бъде изготвен и бизнес план за опазване 
и управление на обекта на Бузлуджа така, 
че той да заживее самостоятелно и да за-
почне да се самоиздържа. Всичко това се 
осъществява от международен екип.

Паметникът е една от 10-те сгради на 
световната модернистична архитектура, 
които получават безвъзмездна финан-
сова помощ от Getty. В нейно прессъоб-
щение от лятото на м.г. се казва: „Новите 
грантове на Getty ще помогнат да се за-
пазят 10 скъпоценни камъка от модер-
нистичната архитектура по света. С тях се 
финансират необходимите изследвания, 
тестове, анализи, планиране и/или лече-
ние за иновативни сгради от ХХ век.“

XСканирани са 7 млрд. точки по цялата повърхност на сградата

С US пари спасяват 
мозайките на Бузлуджа

Залата тъне в руини.

сн. Уикипедия

Дом-паметник на връх Бузлуджа

Проф. Томас Данцъл от техническия университет в Мюнхен е ръководител на обекта. 

Сн. Ваньо Стоилов/24 часа
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19
-годишен българин 
разработи инова-
тивна инвалидна ко-
личка, която може 
да направи по-са-

мостоятелни хиляди хора с двигателни 
проблеми по света.

Устройството на зрелостника в Техно-
логичното училище „Електронни систе-
ми“ (ТУЕС) в София може да се изкачва 
само по стълби, както и изцяло да се уп-
равлява от седящия в нея.

Момчето започва проекта си като 
курсова работа, с която да завърши об-
разованието си, но по-късно вижда по-
тенциала в идеята си и решава да я до-
разработи, за да може да достигне до 
хора в нужда.

„Количката се състои от няколко ком-
понента и има два режима на действие. 
Първият е колесен режим, с който чо-
векът, използващ я, може да се движи в 
града в нормални условия и да се раз-
хожда, без да има никакви проблеми. 
Вторият е верижен режим, с който пре-
минава през стълби, бордюри и праго-
ве. Целта е да направи живота на хора-
та с двигателни проблеми колкото се 
може по-независим от други хора“, раз-
казва Теодор.

Двата режима се управляват по раз-
личен начин, а превключването между 
тях е лесно. Колесният режим се кон-
тролира от джойстик, разположен на 
десния подлакътник. На левия пък се 
намира контролно табло, което упра-
влява предните и задните колела и се-
далковия повдигащ механизъм във ве-
рижен режим.

„Количката се изкачва по 
стълби назад и човекът 
е с гръб, 

за да може да е по-стабилен, когато иска 
да премине препятствие, той трябва да 
заходи назад, докато опре до стъпало-
то или бордюра. Има обозначени копче-
та за всеки един механизъм - предница-
та да премине от колесен във верижен 
режим, после се повдига седалката, за 
да може човекът да не се изхлузи и да 

бъде по-безопасно. След това се вди-
гат и задните гуми и се натиска бутон за 
задвижване на самата верига“, пояснява 
Теодор.

Иновацията на Теодор има своите 
предимства, въпреки че подобни ус-
тройства се предлагат и в чужбина.

Единият вид устройства, които вече 
съществуват, трябва да се закачат за са-
мата инвалидна количка. Съществува и 
продукт като този на Тодоров, който е 
по-усъвършенстван, но пък е и по-скъп. 
Целта на Теодор е да предлага своята 
количка по-достъпно. Все още обаче 
продуктът е на ниво прототип, не е го-
тов за пускане на пазара и е рано да се 
определи конкретна цена.

Количката все още не е изпробвана и 
от реални хора с двигателни проблеми, 
а единствено от Теодор и съучениците 

му. В момента зрелостникът 

разработва 3D вариант 
на втора версия, 

която ще бъде максимално обезопасе-
на с възможно най-много системи за 
сигурност. Освен това ще бъде по-ав-
тономна, така че с натискането само на 
един бутон да изпълнява сама всички 
стъпки в изкачването на препятствия-
та. След като се проектира и разработи 
реален макет на новата количка, Теодор 
възнамерява да я пусне на пазара като 
стартъп.

Ученикът сам се справя с целия про-
ект и сглобяването на количката. Един-
ствената помощ, която получава, е от 
дипломния му ръководител, който му 
съдейства за теоретичната част. Две го-
дини са нужни на ученика да обмисли 

идеята и да състави 3D прототипа, а са-
мото сглобяване отнема едва 3 месеца. 
Тази година момчето успешно завърши 
12-и клас и вече е приет да следва ком-
пютърно проектиране и технологии в 
машиностроенето в Техническия уни-
верситет.

„Запознах се с хора от университе-
та, които биха искали да инвестират в 
количката ми, тъй като бяха впечатле-
ни от нея“, добавя бъдещият студент. 
Той получава полезни контакти и бла-
годарение на наградата, която му при-
съжда Българската асоциация за ин-
формационни технологии (БАИТ). През 
февруари тази година дванадесетоклас-
никът взема младежката награда в кон-
курса, която си разделя с Йордан Цве-
тков, ученик от МГ „Акад. Кирил Попов“, 
Пловдив, за създадения от него четири-
крак робот за изследователски цели.

„След като взех наградата, с мен се 
свързаха хора с двигателни проблеми 
или такива, които искаха да купят ко-
личката за свои роднини. 

Така разбрах, че има 
интерес към нея, 

и реших да развия проекта“, казва та-
лантливият младеж.

В момента работи и по други свои 
проекти, но на този етап предпочита 
да не ги споделя. Количката обаче не е 
първото му изобретение. От 3 години 
насам младежът се придвижва из София 
не с градски транспорт, нито с личен ав-
томобил, а със свое превозно средство 
- електрически планински борд.

Той е с големи гуми, за да е удобно 
движението му в града. Развива до 60 
км/ч и издържа около 20-25 км.

„Достъпен е навсякъде и нищо не го 
спира с изключение на дъжда, защото 
човек става вир вода, но в момента раз-
работваме калници за тези случаи. Има 
няколко човека, на които съм продавал 
устройството, но няма чак толкова го-
лям интерес към него, защото повечето 
хора предпочитат електрическо колело 
или тротинетка, тъй като те са по-безо-
пасни“, завършва разказа си Теодор.

Инвалидна количка 
изкачва стълби с лекота
X19-годишен български зрелостник в помощ на инвалидите със своето изобретение

Теодор Тодоров с разработката си. 

сн. Личен архив

https://cabinetleader.com/


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

12 - 18 август 2020 г.34

 в цифри

4

дни без вътрешно раз-
пространение на ко-
ронавируса отбеляза 
в неделя Нова Зелан-
дия. Страната вече 
отмени всички мерки, 
остават затворени само 
границите. В момента в 
Нова Зеландия има 23 ак-
тивни случаи на коронави-
руса. Всички те са открити 
на границата, а лицата с поло-
жителни проби са в карантинни 
центрове.

години ще продължи рес-
таврацията на прочутия 
орган на „Нотр Дам". Най-
големият музикален инстру-
мент във Франция е от 1733 
г. Той не бе засегнат при по-
жара от април 2019 г., но е 
покрит с оловен прах. Рес-
тавратори и специалисти за-
почнаха работа по възста-
новяването му.

103 -тия си рожден ден отпразнува американка, като си направи за първи 
път татуировка и така излезе от изолацията заради коронавируса в 
дома за възрастни хора, където живее в щата Мичиган. Дороти Полък 
отпразнувала излизането на свобода в петък, като й направили първата 
татуировка - малка жаба на ръката. „Беше много вълнуващо, защото преди 
години внукът ми искаше да си направя татуировка, а аз отказах“, каза тя.

43
м дълбок кратер е оставила 
експлозията на пристани-
щето в Бейрут. При експло-
зията във вторник загина-
ха над 150 души и 6000 бяха 
ранени, а десетки все още се 
водят безследно изчезнали. 
Американският институт по 
геофизика в щата Вирджиния 
съобщи, че сензорите му са 
регистрирали взрива като зе-
метръс с магнитуд 3,3.

100 

https://www.brookhavenmarket.com/
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И
зучаването на чужд език в 
наши дни е задължителна 
необходимост, както за ус-
пехи в бизнеса и учението, 
така и за комфортно пъте-

шествие в чужбина, но също и за само-
усъвършенстване и личностно развитие.

Чуждият език е богатство, но как да 
го научим и усъвършенстваме в натова-
реното ежедневие? Ето няколко прости 
тайни, благодарение на които за някол-
ко месеца може да получите прекрасни 
резултати.

На първо място - научете се да получа-
вате удоволствие от процеса. Експерти-
те съветват колкото може по-често да се 
отдавате на нещата, които ви носят удо-
волствие – четене на книга, слушане на 
музика, гледане на филми. Единственото 
условие е да го правите на езика, който 
се стремите да научите. И ако отначало 
е трудно и непривично, съвсем скоро ще 
се окажете потопен изцяло в един нов 
интересен свят. Ще започнете не само 
да разбирате езика, но и да говорите на 
него. Важното е всяко действие от про-

цеса на учене да ви носи само положи-
телни емоции.

За да можете бързо да научите езика, 

е необходимо да се гмурнете в него тол-
кова надълбоко, колкото ви е възможно. 
Потърсете приятели, които са носители 
на езика, пишете си с тях, слушайте ауди-
окниги. Нагласете си радиото в колата на 
канал, по който говорят на съответния 
език. Опитвайте се да възприемате реч-
та както зрително, така и на слух. Старай-
те се да разберете за какво се говори. Не 
се ядосвайте, ако не се получава ведна-
га. Няма да мине много време, и сами ще 
бъдете удивени от вашите резултати.

Трябва не само да слушате, но и да 
се опитвате да говорите. Обградете се 
с „живата“ чужда реч. Тя трябва напъл-
но да проникне в съзнанието ви. Всич-
ки думи и изрази могат да бъдат усвое-
ни много по-лесно, ако звучат в реална 
обстановка.

А забелязвали ли сте как детето откри-
ва света? То упорито и с интерес повтаря 
видяното, опитва се да го пробва на вкус, 
да го помирише, да опипа формата му и 
така да си формира представата за пред-

метите и явленията. Същия метод тряб-
ва да усвоят и възрастните при изучава-
нето на чужд език. Гледате филм и чувате 
дума, която ви е непозната? Повторете 
я няколко пъти, разделете я на срички, 
проверете в речника значението й и ви-
жте как точно се пише и произнася. Нау-
чете се да повтаряте, да копирате и под-
ражавате. Така ще ви е много по-лесно 
да усвоите грамотното произношение и 
писмената реч.

Когато разработвате един навик, вие 
давате ускорение за развитие и на дру-
гите позитивни способности у вас. Съз-
дадете ли си навик да слушате чужда 
реч, съвсем скоро ще можете да я въз-
приемате не само слухово, но ще изгла-
дите и произношението си. Това се случ-
ва, защото мозъкът има спецификата да 
накара човека да повтори наум чутото.

По време на четенето на чужд език ра-
ботете не само върху произношението, 
но се вслушвайте в себе си и анализи-
райте отговаря ли речта ви на съответ-
ните езикови еталони, които сте научи-
ли. Изговаряйки чутите думи и изрази, 
ще ги запомните по-добре, като залага-
те в тренировката на основите на гра-
матиката и езиковия стил. След упорита 
работа по този начин в един момент ще 
усетите, че започвате да мислите на чуж-
дия език. А това е верен знак, че сте на 
правилния път.

Лингвистите и педагозите са стигнали 
до извода, че

оптималният режим на 
занятия е два часа на ден в 
продължение на година

Ако човек спазва това правило, дори 
да е започнал от нулата, ще може сво-
бодно да говори езика след края на този 
срок. Редовните занятия са по-важни за 
процеса на обучение, отколкото тяхната 
интензивност. По-добре е всеки ден да 

XУченето на нови езици е не само необходимо, може да бъде полезно и за здравето

Невероятните способности на 
нашия мозък: как да говорим 
свободно чужд език само след година

Невролози от университета в Пи-
тсбърг и университета на Кали-
форния в Сан Франциско устано-

виха, че просто устройство стимулира 
нерв, достигащ до мозъка, който зна-
чително подобрява възприемането на 
звуците на чужд език и по този начин 
улеснява чуждоезиковото обучение, 
съобщи Medical Express. Устройството 
подпомага и други образователни про-
цеси.

Изследването, чиито резултати са 

публикувани в изданието „Science of 
Learning“, показва, че прецизната не-
инвазивна стимулация на блуждае-
щия нерв - десетият черепно-мозъчен 
нерв, значително подобрява способ-
ността на хората с английски матерен 
език да различават звуците в китай-
ския мандарин, в който език е особе-
но важно да се отличават правилно от-
делните звуци и съчетанията им.

„Като показахме, че неинвазивна-
та периферна стимулация на нерва 

може да улесни чуждоезиковото обу-
чение, създаваме възможности за по-
добряване на когнитивните способно-
сти в широк спектър“, казва водещият 
изследването д-р Фернандо Ланос от 
университета в Питсбърг.

Стимулирането на блуждаещия нерв 
досега се използваше при лечение на 
епилепсия, но едва през последните 
години се свързва с благоприятно въз-
действие върху множество състояния 
от депресия до възпаления.

Науката в помощ на 
изучаването на чужди езици
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отделяте по един час за учене, отколкото 
да загубите цял ден, без да вдигате гла-
ва от учебника, а следващото ви занима-
ние да е след седмица или месец. Като и 
със спорта - трябва да се движите увере-
но към победата. Редовното практикува-
не и упоритост скоро ще донесат жела-
ните резултати.

Определете своята най-силна памет. 
Всеки човек притежава повече от един 
тип памет - визуална, асоциативна, меха-
нична или слухова. Най-лесно се научава 
чужд език, когато развиваме своята слу-
хова памет. Добра идея е например да 
слушаме музика от страната, чийто език 
искаме да усвоим. Това ще ни помогне 
по-бързо да се потопим в чуждоезикова-
та среда и да проговорим езика.

Запомняте материала по-лесно с писа-
не? Конспектирайте думите, изречения-
та или даже цели пасажи от текста. Ми-
слите, че сте най-добре със зрителната 
памет? Разлепете из цялата къща листче-
та с думите и фразите – от хладилника в 
кухнята до плочките в тоалетната и таб-
лата на леглото.

Mind Maps, или „мисловни карти“ е ме-
тод, който през последните години до-
казва своята ефективност при ученето 
на чужди езици и друг тип обучение. Ос-
новният му плюс е, че чрез него се сти-
мулират и ангажират и двете мозъчни 
полукълба. С други думи, мисловните 
карти помагат за структуриране и обра-
ботване на информация, като в същото 

време стимулират креативността. Ако 
искате например да запомните множе-
ството значения на даден английски тер-
мин, вземете лист и цветни моливи. В 
средата на листа изпишете думата, след 
което нарисувайте в различни цветове 
разклоненията, свързани с различните 
й значения.

Превръщането на ученето в постоя-
нен навик е сигурен начин да доведе-
те целта си до успешен фи-
нал. Можете например 
да използвате ези-
ка, който изучава-
те в собствения 
си дом, да про-
мените езика 
на вашия те-
лефон или 
браузър, да 
пот ърсите 
носители на 
езика около 
вас или он-
лайн, с които 
да комуники-
рате често и по 
всякакви поводи. 
Колкото повече из-
ползвате езика, който 
изучавате в ежедневието 
си, толкова повече съзнанието ви 
ще го намира за нещо полезно, за което 
си струва да мисли денонощно.

Друг успешен подход е да потърсите 

различни онлайн платформи, чрез кои-
то да учите езика в движение.

Може би малко хора знаят, че

най-продуктивното 
време за учене са именно 
вечерните часове, 

когато мозъкът ни е настроен да запом-
ня повече, твърдят учените.

Ето защо чуждите думи, които научите 
преди лягане, ще си спомните 

с лекота на сутринта.
Един от най-при-
ятните методи за 

изучаване на 
чужд език е 

чрез гледа-
нето на фил-
ми със суб-
титри. Това 
е страхотен 
начин да 
п о д о б р и -

те езико-
вите си уме-

ния, особено 
тези за слушане 

и говорене. Ези-
кът във филмите е 

естествен, затова е и 
чудесен начин да обогати-

те речника си с често използвани 
жаргонни изрази от ежедневието. Освен 
това удоволствието от гледането кара 
организма ни да отделя „хормоните на 

щастието“ серотонин и допамин, които 
допълнително стимулират запомнянето.

Използвайте и мненмоника. Това е 
техника на запаметяване, която използ-
ва създаването на изкуствени, но забав-
ни асоциации. С нейна помощ можем 
по-лесно да запомним трудни думи и 
максимален обем информация.

Някои пък усвояват информацията 
само ако я споделят с някого. Тогава си 
намерете съмишленици, които със съ-
щата страст като вашата искат да научат 
езика, и си говорете с тях за всичко, като 
използвате наученото.

А изучаването на чужд език освен не-
обходимо се оказва и полезно. То спо-
мага за разширяване на кръгозора. В 
процеса на изучаване на даден език 
опознаваме не само лексиката, фонети-
ката и граматиката, но и бита, културата, 
особеностите, обичаите и традициите на 
страната, географското й разположение, 
природа и забележителности. Потапяш 
се в свят, различен от твоя.

Макар и да звучи странно, учейки 
чужд език, подобрявате и майчиния си, 
тъй като започвате да обръщате повече 
внимание на правилата на собствения си 
език и да поправяте грешките, които сте 
допускали по невнимание.

С владеенето на чужд език 
ставате по-уверен в себе си 

и в собствените си умения
Благодарение на наученото откривате 

повече теми за разговор и общи интере-
си с най-разнообразни хора.

Други ползи от изучаването на чужд 
език са развиване на абстрактно мисле-
не, тренирате гъвкавостта и свободата 
на изказа. Освен това подобрявате кон-
центрацията и възможността за върше-
не на няколко неща едновременно, как-
то и паметта.Ученето на език се оказва 
едно изключително добро и ефективно 
упражнение, развиващо мозъчната дей-
ност. В резултат на това, паметта се подо-
брява – знаещите повече от един език са 
по-добри в запомнянето на последова-
телността на предмети и събития, също 
така се ориентират по-добре в непозна-
ти ситуации.

Всичко това води и до намаляване на 
риска от алцхаймер. При изследване, 
проведено от специалисти невропсихо-
лози, е доказано, че възрастните хора, 
изучаващи чужди езици, имат по-малък 
риск да развият тази болест, дори и да са 
предразположени към това заболяване. 
Или поне това занимание забавя разви-
тието на болестта, подобно на други за-
нимания, като например – четене, реде-
не на пъзели и решаване на логически 
задачи.

https://www.zneimerlaw.com/
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В
земането на душ преди ля-
гане е страхотен начин да се 
отпуснем и да се подготвим 
за съня. Така намаляваме на-
прежението в мускулите и го-

ним стреса, натрупан от дългия и изто-
щаващ работен ден. Но ако спим с мокра 
коса, можем да провокираме появата на 
някои неприятни проблеми, засягащи 
здравето ни.

Въпреки че на пръв поглед изглежда 
безобидно, мократа коса може да дове-
де до нежелани странични реакции в 
кръвоснабдяването, мускулите и имун-
ната система.

Много хора дори не подозират за тези 
неприятни последици. Навикът ни да ля-
гаме с мокра коса има редица странич-
ни ефекти. Ако се къпем вечер, някои от 
тези нежелани реакции може да ни на-
карат да сменим рутината си на грижа-
та за косата и да инвестираме допълни-
телно време в изсушаването й, преди да 
оставим главата ни да се допре до въз-
главницата.

Ето част от възможните негативни 
прояви на спането с мокра коса, за да 
можете да ги избягвате.

Главоболие
Лягането с мокра коса може да пови-

ши проявата на силно главоболие зара-

ди внезапната промяна в температура-
та на тялото. Завиването на косата ви с 
хавлия дори може да влоши нещата още 
повече, тъй като влагата се запазва дъл-
го време. Това нарушава кръвоснабдя-
ването на скалпа и когато напрежение-
то се повиши, води до появата на болка, 
която нарушава съня ви.

Алергии и настинки
Промяната в температурата на тяло-

то по време на сън с мокра коса могат 
да доведат до отслабване на имунна-
та система и да предизвикат появата на 
алергии и настинки. Влагата се запазва с 
часове. Това отслабва защитните ви ме-
ханизми, което позволява на някои ви-
руси и бактерии да атакуват организма 
ви.

Дразнене на скалпа
Обикновено обвиняваме шампоана 

си за тревожното усещане за сърбящ и 

раздразнен скалп, но причината за това 
неудобно усещане може да е навикът 
да лягаме с мокра коса. Заболявания на 
скалпа, като пърхот например, могат да 
се появят, когато спите на влажна калъф-
ка. Когато спим с мокра коса, влажната 
и топла среда може да увеличи растежа 
на бактериите, обяснява и Dama.bg.

Болка в мускулите
Спането с мокра коса понякога при-

чинява болка в мускулите. Въпреки че 
болката в мускулите може да се дължи 
на различни фактори, не трябва да из-
ключваме и спането с мокра коса като 
възможна причина за появата й. Промя-
ната в температурата на тялото могат да 
доведат не само до проблеми с кръво-
снабдяването, но и до появата на мус-
кулни спазми и напрежение.

Мократа коса е чуплива
Когато си легнете, преди да изсуши-

те косата, тя може да се оплете по време 
на сън. На сутринта ще бъде непокорна 
и трудно разплетена и това може да до-
бави допълнителен стрес към сутреш-
ната ви рутина. Косата може да проме-
ни структурата си Лягането с мокра коса 
ще се отрази на това как изглежда коса-
та ви. Влажната коса създава по-силно 
триене върху калъфката за възглавница, 
което прави косата ви къдрава. Отделя-
нето на допълнително време за сушене 
на косата преди лягане може да ви спес-
ти парите, които ще похарчите за проду-
кти против тази „разхвърляност“.

Ще лишите косата си 
от обем

Спането с мокра коса е особено вред-
но за танката коса. Тя не може да въз-
върне обема си толкова лесно, зато-
ва ако редовно си лягате така, това ще 
я направи още по-малко обемна. Това 
е една от основните причини за разде-
лени краища Колко често вашият фри-
зьор ви казва, че трябва да отрежете 
разделените краища? Навикът да спите 
с мокра коса е една от причините, пора-
ди които трябва да подстригвате косата 
си толкова често. Тъй като мократа коса 
е уязвима към повреда, обръщането по 
време на сън може да причини разделе-
ни краища.

Дразнене на кожата
Сънят с мокра коса влияе не само на 

скалпа ви, но и на кожата ви. Когато се 
завъртите насън, косата може да попад-
не на лицето ви. Комбинацията от мокра 
коса и температурата във вашата спалня 
могат да осигурят перфектните условия 
за растеж на дразнещи кожата бактерии.

Влажната възглавница е инкубатор на опасни бактерии

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Душ преди лягане? 
Но мократа коса 
крие рискове

http://www.bulstate.com/
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В
сяка дама смята, че лятото е 
сезонът на роклите. Това е 
така, но това лято дизайне-
рите имат друга идея. Най-го-
рещата тенденция за летния 

гардероб 2020 е... летният гащеризон, а 
най-модерният цвят е белият.

Свързваме лятната мода с ярки цве-
тове, красиви десени, ефирни материи, 
свободни линии. В гардероба ни вина-
ги има място и за летните гащеризони. С 
тях се чувстваме удобно в града, когато 
сме на почивка, но ги носим и на вечер-
ните летни партита и дори на делови съ-
бития. С висока талия, с широки крачоли 
или такива, които се стесняват към гле-
зена, с тънки презрамки, дължина над 
коляното... Можем да избираме между 
различни модели, материи и десени.

Определено няма да сгрешите, ако 
заложите на гащеризона за всяка една 
ситуация. Допълнен от подходящите 
обувки, ще създаде впечатлението за 
отличен вкус и

перфектен стил 
на всяка дама

която е заложила на тази комбинация.
Това е подкрепено и от предложени-

ята на световно известните дизайнери. 
Гащеризонът шества по всички модни 
подиуми и кара креативните личности 

да развихрят въображението си и да 
сътворят чудеса.

Удобството при него е това, че е цяла 

дреха, която веднага премахва необхо-
димостта от съчетаване. Достатъчно е 
да си набавите точния размер. Моделът 
може да е сложен или съвсем обикно-
вен, всичко зависи от вашите предпочи-
тания. Гащеризоните са чудесно реше-
ние, когато навън е ветровито. Така ще 
сте застраховани срещу неочаквано по-
явил се вятър. Правилно му съчетание 
с подходящите обувки ще ви направи 
кралицата на вечерта.

За вечерно лятно парти много удо-
бен е къс гащеризон от дантела. Горна-
та му част е добре да е с презрамки. Ако 

ви стане хладно, спокойно можете да си 
облечете коженото рокерско яке. Този 
гащеризон се съчетава перфектно както 
с обувки с тънък ток, така и с чехли с ква-
дратен ток и платформа.

Можете да носите

гащеризон и през деня
Уникално съчетание ще бъде гащери-

зон от ефирен плат и сандали с платфор-
ма, които се връзват с елегантна пан-
делка около глезена. Той е удобен и за 
пътуване.

Изберете модел с дълъг крачол, дос-
татъчно широк и изработен от трико. Не 
са ви необходими ципове, само два го-
леми джоба. Този модел гащеризон се 
съчетава перфектно с чехли на платфор-
ма.

Гащеризонът е удачен избор дори и 
за работното място, стига да е достатъч-
но изискан. Заложете на материя, която 
пада тежко, с широки и дълги крачоли. 
Подходящи обувки за този модел гаще-
ризон са ниските обувки с остър връх.

Ако сте поканени на коктейл или дру-
го официално събитие, не е задължител-
но да обличате коктейлна рокля. Опре-
делено ще привлечете вниманието на 
околните с елегантен гащеризон. Пред-
ставете си една елегантна дама с ярко 
червен гащеризон и сандали с тънък ви-
сок ток...

Летните гащеризони: 
Модният хит за лято 2020
Ярки цветове, красиви десени, но най-модерен това лято е белият цвят

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Б
ела Торн обяви за продан 
дома си. 22-годишната актри-
са и певица, чиято кариера за-
почна в „Дисни“, иска за него 
сумата от 2.55 милиона дола-

ра.
Имотът е разположен в квартал Шър-

ман Оукс в Лос Анджелис. Мястото е из-
ключително популярно сред хората, 
които търсят крайградски удобства, тъй 
като в района има няколко търговски 
центрове, а близкият булевард „Венту-
ра“ е изпълнен с множество винени ба-
рове, кафенета и заведения, предлага-
щи мексиканска кухня или бърза храна.

Сградата се простира 
на 418 кв. м и разполага 
с пет спални и шест бани.

Агенцията, заела се да търси нов соб-
ственик, отбелязва, че имотът впечатля-
ва както със своя екстериор, така и с ин-
териора си, тъй като във вътрешността 
има множество цветни акценти и стено-
писи.

Към втория етаж води стълбище, чии-
то допълнително осветени стъпала на-

помнят за дъга. Всяко едно от помеще-
нията е решено в различен цвят - едната 
всекидневна е боядисана в зелено, а 
другата - в синьо. Освен това стените на 
някои от стаите са допълнително деко-
рирани с хартиени рози и други изкуст-
вени цветя.

Към просторната многоцветна кух-
ня на първия етаж, която има голям ос-

тров с мраморен плот и е оборудвана с 
вградена машина за еспресо и уреди от 
неръждаема стомана, има широк килер. 
Второто ниво на имота е устроено като 
самостоятелен апартамент, предоставя-
що освен спалня в лилави тонове, към 
която има баня, украсена с фалшиви 
лози, така и разкошен дрешник в бяло и 
червено.

„Той просто трябва да се 
види, не може да се опише“

пише в. „Los Angeles Times“.
Плъзгащи се врати водят до зад-

ния двор, в който се виждат открит ба-
сейн, джакузи и 
вградено барбе-
кю, заобиколени от 
многогодишни дър-
вета. Домът пред-
лага и смарт систе-
ма за контрол над 
повечето уреди и 
удобства, както и 
озвучителна систе-
ма, чиито тонколо-
ни са монтирани не 
само във вътрешна-
та част на имота, но 
и във външната.

Къщата е постро-
ена едва през 2016 
г. и още същата го-
дина става собстве-
ност на холивуд-
ската знаменитост, 
която плаща за нея 
2.01 млн. долара.

В интервю със сп. 
„Vogue“ Бела спо-
дели, че парите за 
покупката е събра-
ла благодарение 
на... Инстаграм. Тя 
обяснява, че след 
края на снимките 
на сериала „Раздви-
жи се“ през 2013 г., 
с който всъщност 
става популярна, е 
разполагала един-
ствено с 200 дола-
ра. Но открила, че 
може да печели от 
социалната мрежа, 
и така започнала да 

изкарва по 65 хил. долара на публика-
ция в профилите си.

„Възнаграждението за публикуване 
на истории в Инстаграм и Снапчат е по-
малко, отколкото за постоянен пост. За 
тях получавам между 10 и 20 хил. дола-
ра. За мен това си е работа, защото на 
18-годишна възраст имах само 200 до-
лара в банковата си сметка, а година по-
късно успях да си купя тази къща“, при-
знава тя.

През януари Торн каза пред „LA Times“, 
че е искала

всяко помещение да бъде 
тематично, 

създавайки впечатлението, че човек 
всеки път навлиза в различен свят.

Естествено, звездата се гордее най-
много с „телевизионната зала“, както я 
нарича, която освен с голяма плазма е 
снабдена и с камина.

През последните години актрисата е 
отдавала жилището под наем за фото-
сесии и други събития, но сега е решила 
завинаги да се раздели с него.

Бела Торн продава 
дома си за $2.55 млн.
XИмотът разполага с пет спални и шест бани

Къщата на Бел Торн в Лос Анджелис. 

Снимки: LA Times

Дневната е решена в червено. 

Цветната кухня. 

Рисунки красят стълбището. 

Бела Торн 

сн. Facebook

https://www.russianschool.com/
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„Живият Кен“, британецът 
Родриго Алвеш, се из-
мори от визията си и 
реши да се трансфор-
мира в жена. Мъжът, 

който похарчи 500 000 британски лири, 
за да стане човешко подобие на куклата 
Кен, обяви, че вече се чувства като тран-
ссексуална жена, съобщи вестник „Ми-
рър“.

„Страхотно е най-накрая да кажа на 
света, че съм момиче - увери риалити 
звездата, позираща в рокля и в обувки на 
високи токчета. - Известна съм като Кен, 
но винаги съм се чувствала като Барби“.

Инжекции с хормони са осигурили за-
кръгления ханш. Дългата руса коса се 
е получила с екстеншъни. Сутиенът е с 
чашки D. Изкуствени мигли допълват 
ефекта. Родриго вече иска да го наричат 
Роди и да му говорят в женски род.

„Най-накрая се чувствам 
като истинската аз“ -

заяви тя. - Бляскава, красива, женстве-
на. Години се опитвах да живея като мъж. 
Дори си имплантирах плочки на корема 
и фалшиви мускули в ръцете. Тогава оба-
че лъжех себе си. Аз съм жена. Мозъкът 
ми е женски. Сега тялото ми съответства 
на мозъка ми.“

За да заприлича на Кен, Алвеш претър-
пява десетки операции и пръска стотици 
хиляди долари. Хормоните в тялото му 
обаче не са уталожени и след няколко го-
дини той решава, че иска да бъде жена. 
За да се превърне в нея, в края на 2019 г. 
той се обръща към най-добрите хирурзи 
по смяна на пола в Истанбул.

Отново пръска цяло състояние за опе-
рации, които да променят тялото му. На-

лага се да изтеглят кубиците собствени 
мазнини, с които са напомпани плочки-
те на корема му, да му направят заобле-

ни бедра и тънка талия. За последното му 
изваждат двойка „излишни“ ребра, пора-
ди което се налага да ходи известно вре-

ме в корсет. Поставят му гръдни имплан-
ти и силикон в задните части. Преминава 
хормонална терапия. Следва самата опе-
рация по смяна на пола.

Идва ред на оформянето на женски 
черти на лицето, където се появяват най-
големите трудности. Новоизлюпената 
Барби не си е дала сметка, че лицето е 
деликатна зона и невинаги може да из-
държи огромно количество операции. 
След коригиране на челюстта и брадич-
ката, които вече не са масивни като на 
мъж, хирурзите се захващат с носа. След 
12 ринопластики обонятелният орган на 
Кен изчезва окончателно и се превръща 
в тънко дълго носле със странна форма 
- едната ноздра е по-високо от другата. 
Това не я смущава и тя често е постоянен 
гост на светски мероприятия и с гордост 
демонстрира новата си външност.

Това лято „живата Барби“ пусна в соци-
алните мрежи серия свои снимки от ис-
панския курорт Марбеля, на които показ-
ва тяло по бански от различни ракурси. 
Макар да е доволна от себе си, пластич-
ните хирурзи имат още работа. Догоди-
на ще завърши преобразяването си и с 
операции на половите органи, лицето и 
бюста.

XПретърпял е над 70 операции

„Живият Кен“ се 
трансформира в Барби

След трансформацията. Родриго Алвеш като „Живият Кен“. 

сн. Instagram

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/


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

12 - 18 август 2020 г.42

- Докторе, всичко ме боли! Където се пи-
пна, ме боли!

- Я покажи да видя - казал лекарят.
Човекът започнал да се пипа с един пръст 

и да охка. В този момент докторът го прекъс-
нал:

- Я чакай малко, дай да погледна... А бе, 
момче, ти си си счупил пръста...

  
Адвокат на ищеца:
- Ти си отвратителен лъжец!
Адвокат на обвиняемия:
- А ти си абсолютен мошеник!
Съдията:
- И така, след като адвокатите се иденти-

фицираха, нека продължим…

  
Задали един и същ въпрос на ученик, ико-

номист и адвокат:
- Колко прави 3+3?
Ученикът веднага отвърнал:
- 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил:
- Вероятно е 6, но може да бъде и 7, зависи 

от икономическата конюнктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил ци-

гара, седнал на стола си, разгледал няколко 
сборника със закони и отговорил с въпрос:

- Колко искате да прави?

  
Срещу кмета са повдигнати обвинения за 

непочистване на снега, за несправяне с без-
домните кучета и проблема с детските ясли.

Адвокатът:
- Моля, почитаемият съд да погледне на 

поезията на Христо Ботев като на свидетел-
ски показания. С римите си поетът ни доказ-
ва, че конкретните проблеми съществуват в 
столичната община още от 1873 г.: „Зимата 
пее свойта зла песен...“, „Псета и вълци, вият 
в полята...“, „Жените плачат, пищят децата...“

  
Отива един мъж при психотерапевт.
- Какъв сте по професия? - пита докторът.
- Автомобилен механик съм.
- Добре, в такъв случай легнете под кушет-

ката и се отпуснете...

  
Лекарят:
- Имате вода, камъни и пясък...
Пациентът:
- Сега остава да получа и линия за строеж...

  
В съда...
- И така... подсъдими... Вас ви обвиняват 

в шарлатанство. Продавали сте на наивни 

граждани елексир на вечната 
младост. Осъждан ли сте преди?

- Да, Ваша светлост... през 
1403, 1451, 1639, 1893, 1904 и 
1932 г...

  
Лекар пита новоназначената 

медицинска сестра:
- Сестра, взехте ли кръв от па-

циента в шеста стая?
- Да, докторе.
- Колко?
- Колкото пусна!
- По-точно?
- Ами към пет литра...

  
Бог решил да се запознае със състоянието 

на медицината в България. Преобразил се на 
джипи. Пред кабинета огромна опашка. Вли-
за инвалид в количка. Бог слага ръка на гла-
вата му и казва:

- Стани и ходи!
Болният оздравял, става и излиза от каби-

нета. Питат го от опашката:
- Как е новият?
- Също като другите: дори не ми премери 

кръвното! 

  
След катастрофа изписват излекуван па-

циент, но с гипсирана ръка.
Той пита:
- Докторе, ще мога ли да ям пържено и 

тлъсто?
- Ще можеш, само ще пазиш ръката - отго-

варя докторът.
- А ще мога ли да си пийвам ракийка?
- Ще можеш, само ще пазиш ръката.
- А, такова... докторе, ще мога ли... така де... 

с жената?
- Ще можеш! Казах ти, само ще пазиш ръ-

ката!
- Айй, докторе, много ти благодаря, защо-

то преди катастрофата не можех... 

Хирург казва на сестрата:
- Днес ще оперирам само най-тежките слу-

чаи. Какви са те?
- Трима души от влакова катастрофа и 

един мъж, който е отказал да измие чинии-
те...

  
При очния лекар:
- Прочетете долния ред.
- Не мога.
- Значи сте късоглед.
- Егати, цял живот неграмотен, а сега и 

кьорав!

  
- Подсъдими, защо отровихте съседите си?
- Ами в инструкцията пишеше „Тровете 

хлебарките заедно със съседите си!“

  
Бай Ставри на вечеря пил две ракии в по-

вече. По среднощ се събужда и усеща, че не 
му е добре. Звъни на джипито по спешност. 
Прегледал го лекарят и с тревожен глас му 
казва:

- Събери децата, жената. Обади се на адво-
ката и нотариуса

- Ама, докторе... умирам ли?
- Не, но не искам да съм единственият иди-

от, когото си събудил в три сутринта!

  
Цигански барон си чупи крака. Лекарят:
- Трябва да се гипсира.
- Слагай мрамор, аз плащам!

  
- Госпожа Смит?
- На телефона.
- Госпожо, обаждам ви се от медицинска-

та лаборатория. Когато семейният ви лекар 
изпрати пробите на мъжа ви за изследване, 
в същия ден пристигнаха и други такива, на 
друг господин Смит. Резултатите от изслед-
ванията и за двамата са лоши, но ние прос-
то не сме наясно кой точно от двамата има 
СПИН и кой има алцхаймер.

- Това е ужасно! Не можете ли да направи-
те нови изследвания?

- За съжаление, те не са покрити от застра-
ховката, а са скъпи.

- И какво мога аз да направя? - пита гос-
пожа Смит.

- Хората от застрахователната компания 
посъветваха да закарате мъжа си на риба, 
някъде по-далеч, и да го оставите там. Ако се 
прибере вкъщи сам, никакъв секс!

  
Лекарят:
– Кашляйте, моля.
Кашля...
– Още кашляйте.
Още кашля...
– Изглежда, че имате кашлица...

  
Габровец отива при зъболекар:
- Колко ще ми струва ваденето на зъба?
- 80 лева.
- 80 лева за 20 секунди?
- Ако искате, ще го извадя мнооого бавно...

  
- Докторе, не мога да заспя...
- Представете си, че взимате една пачка от 

1000 лв. и броите, все ще заспите по някое 
време!

След седмица:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не. Броих, броих и все ги изкарвам 

999 лв. Броя и пак броя, и пак, и не мога да 
заспя от нерви, че ми липсва един лев.

Докторът:
- Май по-добре да броим овце!
След седмица. Човекът е още по-нервен и 

разтревожен.
Докторът го пита:
- Какво стана, брои ли овцете?
- Мани, мани. Броих, броих и като стигнах 

до последната овца, тя ме погледна в очите и 
попита „Абе, какво стана с онези 1000 лева?“

  
Адвокат към клиента си, обвинен в убий-

ство:
- Имам за теб две новини - добра и лоша.
- Давай лошата по-напред.
- Кръвната ти проба е излязла, съвпада с 

тази от кръвта на мястото на престъпление-
то.

- А добрата?!
- Нямаш проблеми с кръвната захар.

  
Един отива на лекар:

Виц в снимка

Вчера спечелих 

дело срещу КАТ. 

Адвокатът ми успя 

да убеди съдиите, 

че при скорост 286 

км знакът 40 не се 

вижда...

  
Съдията:
- Обвиняеми, шестима свидетели пред 

съда потвърдиха, че точно вие сте извърши-
ли обира!

Подсъдимият:
- Господин съдия, ако знаете на мен какви 

ми ги наприказваха за вас шейсет души, ама 
аз не им вярвам!

  
Оправдават обвинен в кражба чрез взлом. 

На излизане от съда адвокатът се обръща 
към оправдания си клиент:

- Е, доволен ли сте от защитата ми?
- Общо взето, да. Но ако знаех, че съм не-

винен, не бих си ангажирал адвокат!

  
Престъпник обещал на адвоката си:
- Ако успеете да ме спасите с присъда от 

десет години, ще ви дам 4 милиона!
Подсъдимият наистина бил осъден на 10 

години.
След като прибрал парите, адвокатът въз-

дъхнал:
- Ако знаете колко трудно ми беше да из-

пълня желанието ви. Съдията искаше да ви 
осъди на три...

  
- Докторе, боли ме черният дроб.
- Покажете си езика.
- Черният дроб ме боли, казвам...
- А аз ви казвам- покажете си езика!
- Ама мен ме боли черният дроб, не езика!
- Ами, добре, покажете си черния дроб то-

гава...

  
- Докторе, в депресия съм!
- Най-доброто лекарство е да се потопите 

изцяло в работата си.
- Но, докторе, аз бъркам бетон...

  
- Докторе, вярно ли е, че здравето не се ку-

пува с пари?
- Абе кой ви пълни главите с тия глупости?

  
Психиатър пише цифрата 2 на лист и го по-

казва на пациента.
- Какво виждате на листа?
- Гола жена.
Психиатърът пише цифрата 3 и пак пита.
- Какво виждате?
- Гола жена.
- Хм, вие сте сeксуален маняк.
- Аз ли... А кой ги рисува тези голи жени?

  
- Докторе, порязах си ръката, с какво да я 

намажа?
- О-о-о, трябва да се отреже - казал лека-

рят.
Пациентът побягнал към друг лекар и му 

се оплакал:
- Докторе, порязах си ръката, отидох при 

ваш колега, а той поиска да ми я реже.
- Как ще я реже! Ето ти едни хапчета, пий 

ги, тя сама ще падне - рекъл лекарят.

  
Съдията:
- Подсъдими, вие сте ограбили банка...
Подсъдимият:
- Е па к'во от т'ва, те първи започнаха...
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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 
12 - 18 август 2020 г.

ОВЕН
Разпределете времето си 
така, че да си осигурите 
равномерни дози физи-
ческо и интелектуално на-

товарване. Ако ежедневно отделяте опре-
делено време за спортни занимания или 
фитнес, ще се справите много по-добре 
със служебните си задължения. Работос-
пособността ви е с тенденция към пови-
шение. Въздържайте се от опити да кон-
тролирате поведението на близките си.

РАК
Общителни сте и склонни 
да търсите компромисни 
решения на спорните въ-
проси. Ще ви е лесно да 

създавате нови контакти. Част от профе-
сионалните задачи може и да ви затруднят, 
но при очевидната ви готовност да работи-
те екипно ще се намери кой да ви съдейст-
ва. Оставете решаването на битовите въ-
проси на близките си. Така ще ги окуражите 
и ще преодолеете различията. 

ВЕЗНИ
Лесно ще се справяте с дей-
ности, които принципно ви 
затрудняват. С професио-
налните задължения също 

няма да имате проблем. Желателно е да си 
осигурите емоционално спокойствие, да на-
малите срещите и разговорите, да отделите 
време за личните си духовни потребности. 
Благоприятен период за уреждане на лич-
ните и делови отношения, за преодоляване 
на съществуващите конфликти. 

КОЗИРОГ
Постарайте се да работи-
те самостоятелно и да си 
осигурите спокойна об-
становка. Ако е възможно 

да вършите част от работата си в домашни 
условия, то ще е за предпочитане. Не е из-
ключено да се натъкнете на затруднения, 
свързани с държавната администрация или 
изпълнителната власт. Запазете спокой-
ствие и спазвайте правилата. Приятелските 
отношения ще са леко напрегнати.

ТЕЛЕЦ
Ще се случи нещо ново и 
непознато досега за вас. 
Ще имате възможност да 
усвоите практически, тех-

нически или друг вид умения, които ще са 
ви необходими при изпълнение на нови 
бизнес проекти. Вероятно ще се наложи 
да осъществите едно или няколко кратки 
пътувания с делова цел, които ще са свър-
зани с разширяване на контактите ви. 

ЛЪВ
Конструктивните ви идеи 
ще направят впечатле-
ние и ще бъдат приети 
без възражения. Колкото 

сте по-открити и по-прями, толкова по-
добре. В личен план ситуацията не е тол-
кова оптимистична. Ако усетите лека дис-
танция или охлаждане на отношенията 
с партньора, не се опитвайте да правите 
чудеса. 

СКОРПИОН
Дори по-младите колеги, 
които нямат достатъчно 
опит, ще се справят с въз-
ложените задачи. Що се от-

нася до семейните и романтични връзки, 
то въздържайте се да обсъждате финансо-
ви въпроси у дома, както и да правите за-
бележка на тема цени и покупки. Само ще 
си създадете неприятности. Съчетайте ба-
лансирано хранене със спортни занимания.

ВОДОЛЕЙ
В личен план са възможни 
леки семейни недоразуме-
ния или непредвидени ава-
рийни ситуации. Колкото 

сте по-общителни и колкото по-често сте в 
компания или сред хора, споделящи ваши-
те интереси, толкова по-добре. Събирайте 
впечатления, организирайте си предпочита-
ни от вас развлечения, усвоявайте нова ин-
формация. 

БЛИЗНАЦИ
На преден план ще изля-
зат въпроси, свързани с 
дома, бита и семейство-
то. Може да се наложи да 

предприемете някакъв малък ремонт или 
действия по отстраняване на авария. Кон-
султирайте всички придобивки с близките 
си. Въздържайте се от скъпи покупки или 
такива с разсрочено плащане, на кредит. 
Финансовото ви положение не е особено 
стабилно.

ДЕВА
Ако има възможност да 
участвате в краткосрочен 
курс или семинар за обу-
чение, то направете го. 

Грижите, доколкото ги има, ще са свърза-
ни с по-възрастен член от семейството или 
роднина. Вероятно ще се наложи да се на-
товарите с допълнителна работа, за да 
ползвате ден почивка. Избягвайте пътува-
нията и шумните компании. Физическото 
ви състояние е устойчиво.

СТРЕЛЕЦ
Енергията ви е стабилна, ра-
ботоспособни сте, от вас зави-
си да получите допълнителни 
финансови постъпления, с 

които да си осигурите предпочитани от вас ма-
териални придобивки. Въздържайте се от пъту-
вания и уреждане на юридически сделки. Про-
явете инициатива и се опитайте да разгърнете 
максимално творческия си потенциал. Залагай-
те на силните си качества – умение да общувате 
и да изразявате мислите си разбираемо. 

РИБИ
Прегледайте всички недо-
вършени задачи и се опи-
тайте да разчистите натру-
паните купчини. Ако пък 

сте били толкова старателни, че всичко сте 
изпълнили в срок, то значи, че заслужавате 
да си подарите някакво удоволствие като 
вечеря на открито или покупка на нещо лич-
но. Направете го в компанията на близките 
си. Ако започвате ремонт, осигурете си всич-
ки необходими помощни средства

Лесно ще се справяте с дей

http://www.prospectlicensing.com/
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Р
усенският музей притежава в 
колекцията си безценен златен 
ауреус от времето на римския 
император Траян Деций. Моне-
тата е единствена у нас и една 

от двете в света, които са известни до мо-
мента. В експозицията е изложена репли-
ка на скъпата находка, а оригиналът се 
съхранява при специални условия заради 
своята уникалност. Древната римска пара 
е изключителна не само

заради високата си 
нумизматична стойност

а и заради необичайните обстоятелства, 
при които е открита – в стомаха на овен, 
заклан от стопанина си за Гергьовден.

„Така е записано и в инвентарната кни-
га, в която се посочва мястото или мест-
ността, където е открита всяка находка. 
Срещу римския златен ауреус е написа-
но, че това е стомахът на овен, колкото и 
смешно да звучи“, разказва пред „Мони-
тор“ прелюбопитната история археологът 
Деян Драгоев.

Монетата постъпила в музея през 1955 
г. Донесъл я човек от русенското село 
Брестовица. Той обяснил, че за големия 
християнски празник Гергьовден решил 
да заколи овен за курбан и когато почист-
вал стомаха на животното, открил златна-
та пара. На нея имало следи от зъби, но 
като цяло била запазена и

ясно се виждали 
изображенията 
от двете й страни

Мъжът нямал никаква представа за 
изключителната й стойност, но все пак 
предположил, че може да е интересна за 
специалистите и решил да я предаде в ру-
сенския музей, който я откупил.

„Похвално е, че човекът е постъпил по 
този начин, а примерно не е решил да 
претопи монетата и да си направи пръс-
тен, каквито случаи има известни. Благо-
дарение на жеста му поколенията могат 
да видят тази безценна находка. Ауреусът 
е рядък нумизматичен паметник и перла в 
короната в нумизматичните колекции на 
всеки музей. Откритата в стомаха на ове-
на пара е единственият ауреус в експози-
цията на русенския музей“, обяснява Дра-
гоев.

Дълги години не се знаело дали има 
друга такава монета в света и находката 
била по-скоро интересна с обстоятелства-

та около намирането й. Всичко се проме-
нило, когато нумизматът проф. Димитър 
Драганов попаднал на нея и открил из-
ключителната й стойност. Търсейки ауре-
ус, който да отговаря по описание на този 
в русенския музей, намерил, че

има още един такъв 
в Испания

Златната римска монета тежи 4,32 гра-
ма и на едната й страна е изобразен импе-
ратор Траян Деций, а на другата - женска 
фигура, която е персонификация на про-
винция Панония.

„В случая фигурата е една и това пра-
ви находката изключително рядка, защо-
то обикновено на гърба на монетите на 
този император има две женски фигури - 
персонификации на провинциите Долна 
и Горна Панония. Тогава възниква въпро-
сът защо това е така. Може да се предпо-
ложи, че този император е извършил ад-
министративна реформа, като е обединил 
двете провинции в една с оглед на по-до-
брата й защита от готите, които са едни 
от главните противници на Римската им-
перия в района на Долен Дунав. Тази ре-
форма не е документирана в изворите, но 
нашата монета вероятно отразява именно 
този факт“, обяснява археологът.

Интересна е също съдбата на импера-

тор Траян Деций, управлявал само две 
години – от 249 до 251-а, когато е убит в 
битка с готите до античния град Абритус, 
останките от който се намират край днеш-
ния Разград. Пълното име на владетеля е 
Гай Месий Квинт Деций Траян. Той е 34-
ият по ред в списъка на римските импе-
ратори. Когато встъпва в длъжност, прие-
ма името на

най-добрия пълководец 
сред императорите

– Траян, и остава в историята с името Тра-
ян Деций. Известен е с гоненията си сре-
щу християните и с това, че е първият 
римски император, загинал на бойното 
поле в битка с варвари.

Фаталният сблъсък между готите, пред-
вождани от краля им Книва, и римляните 
бил на 1 юни 251 година в блатиста мест-
ност край Абритус. Начело на римската 
армия застанал самият император Траян 
Деций, а редом до него бил съимперато-
рът и негов син Херений Етруск. Варва-
рите успели да надхитрят римските во-
еначалници, като подмамили тежките 
легиони към блатата около Абритус.

В началото на сражението паднал убит 
Херений Етруск. Когато съобщили на Тра-
ян Деций трагичната вест, той запазил са-
мообладание и отвърнал, че смъртта на 
един войник, пък бил той и императорски 
син, не е по-важна от величието на импе-
рията.

До края на сблъсъка живота си загуби-
ли много от римляните и самият импера-
тор. Битката при Абритус се смята за едно 
от най-тежките поражения във военната 
история на Рим.

Не след дълго чумата отнела живота на 
малкия син на Траян Деций – вторият съ-
император Хостилиан.

Музеят в Русе пази антична монета, 
намерена в стомаха на овен

Златната монета била намерена през 1955 г. На 
гърба на монетата е изобразена една женска фигура 
– персонификация на провинция Панония. 

Сн.: Жанета Йорданова

XЖивотното било заклано за Гергьовден, така бил намерен златният ауреус

Археологът Деян Драгоев. 

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS за round trips. 
Коректно отношение и добро заплащане. 
6302903092 №17877
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A trucking 
company is looking for a safety assistant. 
Good communication & organization skills 
are required.No Previous experience is 
required although candidates with any 
experience in the industry will have an 
advantage. 6309484547 №17879
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS. Drop and hook 
only. Hazmat and doubles endorsement. 
6302903092 №17880
СДЛ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Ново Волво 
предлага 30% от товара с добри условия 
и отношение за двете страни! 2243882400 
№17881
OTR, 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60102, TARSQ 
SHOFIOR S HAZMAT 70 CENT MILE VOLVO 
AUTOMATIC 7738182886 №17819
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

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 гориво 
до $0.70/г.Tel:847-483-8787 №17853

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

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, NABIRAME 
CDL DRIVER S HAZMAT/TANKER ZA VOLVO 
AVTOMATIC 70 CENT PER MILE 7738182886 
№17874

OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компа-
нията предоставя Fuel карти с големи от-
стъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч. 
Заплащане всяка седмица. Моля обадете 
се на 773-538-3818 №17863

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

TURSI SE TEHNIK, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 60091, Tursi se 
tehnik za popravki na � tness mashini. 
Zaplatata e $16-$19/chas. Triabva da mozhe 
da kara kola i da e nad 21. Kompaniata shte 
predostavi obuchenieto. Part time ili Full 
Time. Kontaktuvaite berenicecarlson12@
gmail.com ili 630-306-4673 3125025325 
№17858

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ $0.60, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ 
ШОФЬОРИ – OVER THE ROAD New trucks, 
dry van Предлагаме работа и на OWNER 
OPERАTORS. Компанията предоставя Fuel 
карти с големи отстъпки, 10% диспеч Моля 
обадете се на 773-620-0878 7735383818 
№17862

ТЪРСИ CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, Agi Trucking 
INC , предлага работа за шофьори клас А , 
камиони Volvo 2020 г. и ремаркета Wabash 
2020 г. ,24/7 на ваше разположение посто-
янни курсове ,добро заплащане , бонуси 
и разбиране във всяка ситуация ,офис 
Schaumburg IL 60193 ,моля потърсете ни 
за подробности на 727-488-7987 Иван Сто-
янов !!! 7274888269 №17864

CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tarsim 
CDL Driver za regionalna rabota (ne e local) 
za pick up i delivery ot ponedelnik do petak. 
Zaplashtane 300/den $1500/ week. Tel 708 
953 9035 Vera №17867

ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор за straight truck до 26000lbs (class 
C). 6309301955 №17871
CONSTRUCTION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, търся по-
мощник с личен автомобил на постоянна 
работа в сверата на строителството(бани,
кухни,боядисване)с възможност за реали-
зация. 2485589267 №17873
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL 
шофьор за pick up - delivery. $300 на 
ден или $0.60 за миля. Тел. 8472245462 
8474205350 №17875
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS за round trips. 
Коректно отношение и добро заплащане. 
6302903092 №17876

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

R&C MARKONI INC., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60503, R&C 
Markoni is hiring CDL driver for 
local, regional or ОТR job. Two years 
experience requires. Call: 773-517-
7405 R&C Markoni търси професио-
нален шофьор на камион за работа 
в района на Чикаго, щата Илиноис 
или междущатен транспорт. Изис-
ква се две годищен опит. Обадете се: 
773-517-7405 №17854

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
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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
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
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
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
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

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
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860
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
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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ИМАМ CDL A 
ХАЗМАТ ТЪРСЯ РАБОТА ОПИТ 1.9 МЕСЕЦА 
2245512615 №17861
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
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 
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

ДАВАМ ПОД НАЕМ КЪЩА, 
Цена US$ 1,950.00, Зипкод 60193, 
Етаж от къща в Schaumburg, IL 
60193 Salem dr. 3 стай, 2 бании, 
голяма всекидневна, кухня, тре-
пезария. Евопейски пералня и су-
шилня, миялна машина, външна 
голяма тераса (deck). 3 паркови 
места. 1650 sq ft . GREAT SCHOOL 
DISTRICT 211/54. 2245005792 
№17868

ТАВАНСКИ ЕТАЖ � НАЕМ, 
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 №17788
3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2,050.00, Зипкод 60007, 3 
Bedroom House available for rent in Des 
Plaines. Well sized rooms and huge yard, 
quiet location. Close to schools with good 
ratings and shops. More info or to schedule 
viewing ph.773-341-6372 7476002400 
№17855
3 BEDROOM HOUSE, 
Цена US$ 2,050.00, Зипкод 60016, 3 
Bedroom House available for rent in Des 
Plaines. Well sized rooms and huge yard, 
quiet location. Close to schools with good 
ratings and shops. More info or to schedule 
viewing ph.773-341-6372 №17856
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa $380. Де-
позит за един месец. Oт October 1. Oбaдeтe 
ce на тeлeфон 847-222-3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна cтaя 
в гардeн aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaти-
ви ca вkлючени (вода, електричество, 
internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. 
За OTR шофьори цeнa $380. Oт October 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-3412 
№17866
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
едностайни апартаменти (1bdr) в Addison 
и в Arlington heights. Напълно реновира-
ни. Всичко е включено в наема. Само ток 
се плаща допълнително. Тел:347-543-6879. 
№17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. 
Цена $600 включва газ, вода, гараж; перал-
ня и сушилня. За повече информация- 774-
208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на 
техниката във вашия дом.Компютри ,бяла 
техника и телевизори.Готови сме да ви по-
могнем. Николай 6302200138 №17872
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

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

COAST TO COAST
TMS & DISPATCH, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Predlagame 
novo izraboten TMS sus sichki extri bez skriti 
ceni za 1 truck e bezplatno sushto i dispatch 
service sus opitni dispatcheri 8883301139 
№17878

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
CHISTENE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, Tursia 
zhena da chisti apartamenta mi. Zhiveia v 
predgradie na Chicago. Zaplashtaneto e 
okolo $18-20/chas. Rabotata shte e 4-5 chasa 
vseki 2 sedmitsi. Obadete se na 312-502-
5325 za detaili. №17857

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам рифър 
трейлър уабаш/кериър 2008. Перфектно 

състояние. 20,000 тотал часове. Алуми-
ниеви джанти, уинд скъртс, всичко по 
окачването сменено преди по-малко от 
година, сийл между двигател и компре-
сор нов($900) , abs валв нов.... 3475436879 
№17870
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 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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В
идин е град с двухилядолетна 
история. Създаден през III век 
преди новата ера, изгражда 
своя облик в течение на сто-
летия. Градът е влизал в съста-

ва на римските провинции Мизия, Горна 
Мизия, Крайбрежна Дакия. През римска-
та епоха носи името Бонония. По време 
на средновековната българска държава 
е известен като Бъдин (до началото на ХI 
в.) и Бдин (след това) и е център на во-
енноадминистративна област. От втора-
та половина на ХIII век е главен град на 
Видинското княжество, а по-късно - и на 
Видинското царство. Турската форма на 
името на града е Видин.

Първите обитатели на района около 
Видин са от края на неолита и останки 
от селище са открити северозападно от 
Видин. Тракийските находки са открити 
в днешния квартал „Калето“ и датират от 
VI в.пр.н.е.

Селището е с приятна за отмора ин-
фраструктура. Разходете се по панорам-
ната алея покрай реката, любимо място 
за жителите и гостите на града, само гле-
дайки водата, вече ще сте се отърсили от 
всекидневните си грижи. Наоколо ви по-
срещат познати и непознати усмихнати 
лица, добронамерени погледи и... уют-
ни капанчета за почивка или разговор с 
приятели на по кафе или чаша бира. За-
гадъчни пъстри очи с омайваща усмив-
ка ми прошепват...нещо. Със сигурност 
и вие ще го „усетите“, ако решите да се 
вгледате в тях... Паркът, решен в пейза-
жен стил, е огласен от детски смях, около 
вас са руините на времето.

Отсреща страховито 
се издига калето

образувано от стена, която следва бре-
га на Дунав, запазената сграда на библи-
отеката е прекрасна и отвън, и отвътре. 
Дори останките на Синагогата вдъхват 
респект.

В продължение на 200 години, в дни 
на мрак и катаклизми, в дни на мир, въз-
ход и величие, единственият запазен за-
мък „Баба Бида“ оцелява, за да достигнат 
през вековете тайните му до нас. В най-
северозападната част на страната ни, 

на брeга на Дунав, се издига каменната 
твърдина.

Легендарното име е скътано в глъби-
ните на историческата ни памет и пре-
данието и до днес напомня за гордата му 
владетелка Вида, на чието име е наречен 
замъкът.

От многобройните владетелски замъ-
ци, които са изправяли кули в днешни-

те български земи, само той е достигнал 
до наши дни в автентичния си вид. Едни 
наричат историческия паметник замък, 
а други - крепост, най-вероятно защото 
в многовековната си история е играла 
роля и на отбранително съоръжение, и 
на цитатела, в която са живели видински-
те владетели.

Дали не го пази някаква тайнстве-

на сила, или строителите му са избрали 
стратегическо място на завоя на Дунав и 
затова владетелите са поддържали твър-
дината, за да бранят териториите си. За-
мъкът води началото си от I век, когато 
тук се издига старинната крепост Боно-
ния, една от кулите й е в основата на кре-
постта. Във вековете на османско иго 
„Баба Вида“ е имала отбранително пред-
назначение, което води до оформяне на 
бойници и казармено помещение. На 
това място, доминиращо над околните 
низини, са били съсредоточени още от 
древността крепостните съоръжения на 
града. Устоял на не едно вражеско напа-
дение, той е поправян и разширяван не-
колкократно. Историята му е на повече 
от 2000 години.

Легендите разказват, че някога живял 
мощен български болярин, който имал 
обширни владения от Карпатите до Ста-
ра планина. След неговата смърт трите 
му дъщери Вида, Кула и Гъмза разделили 
владенията помежду си. По-малките сес-
три се омъжили и попаднали на лоши съ-
прузи, които

пропилели бащиното им 
наследство

Най-възрастната - Вида - останала 
сама до края на живота си. Под нейно ръ-
ководство е бил изграден замък, в кой-
то доживяла до дълбока старост, като ус-
пешно отбранявала своите поданици и 
земи от чуждо посегателство. В знак на 
благодарност след смъртта й хората на-
рекли замъка Баба Видини кули.

Срацимировата кула е най-добре съх-
ранената от средновековния ни стро-
ителен период. Вероятно тук е живеел 
владетелят на областта, последният бъл-
гарски цар Иван Срацимир.

Най-известният в историята вампир 
Граф Дракуа е бил във Видин и Нико-
пол в първите месеци на 1462 г. Тогава 
са убити над 23 000 души, и то без тези, 
които са изгорели в опожарените сели-
ща по северната граница на османската 
империя. Жертвите се приписват имен-
но на Дракула.

„Баба Вида“: Античната 
дама на Средновековието
XЛегендарната крепост напомня за гордата си владетелка

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Останките от отбранителните съоръжения са добре запазени
Снимки: Рixabay

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Вкусен обърнат сладкиш  
със сини сливи

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Гатакамски. Елече. Синур. Кучма. Куб. Сат. Пасат. 
Елхово. Агент. Радио. Ар. Кану. Тапет. Смола. Гнида. Лотос. Седла. 
Ортак. Тито. Наина. Касио. Лем. Флу. Сараи. Стрийп. Улфила. 
Триба. Ка. Унии. Синии. Илион. Тутси. Елвис. Каски. Амика. Нато. 
Свила. Фрази. Еан. Ива. Иксии. Уловки. Едисон. Смрад. Стак. 
Ладии. Чекия. Акага. Моиси. Микро. Антим. Арау. Наука. Откат. 
Кат. Капси. Антирадари. 

ОТВЕСНО: Раса. Ален лунна светлина. Татан. Даули. Свада. Кап. 
Ман. Гугли. Фитки. Икарус. Купе. Нанси. Уилис. Коки. Гаранти. 
Аалст. Акола. Стадо. Раиса. Снага. ЦСКА. Парка. Нимфа. Данон. 
Кутре. Таити. Ириси. ТТТ. Кич. Атлас. Риека. Мимики. Мед. Окиси. 
Лазур. Омар. Реалист. Отбив. Илачи. Та. Хомот. Ралин. Одеса. 
Беко. Осили. Исаев. Кирка. Чувал. Тейко. Такси. Аар. Дебора 
Компаньони. Якути. 

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

Ето какъв чуден и лесен сладкиш 
можете да направите със сини 
сливи.

Почистете с15 сини сливи от костил-
ките и ги разполовете.

Карамелизирайте 1/2 ч.ч.захар, като 
внимавате да не прегори, защото после 
ще горчи.

Изсипете веднага в тавичка 26 см. 
Добавете 60 г масло, докато карамелът 
е още горещ, за да се разтопи.

Подредете разполовените сини сли-
ви върху карамела.

В купа разбийте 3 бр. яйца с 1 
ч.ч.захар и една ванилия до пухкав 
крем.

Пресейте 1 ч.ч. брашно с 1 пакетче 
бакпулвер и ги добавете към яйчена-
та смес. Накрая прибавете 2 с.л. ром и 
разбъркайте.

Изсипете кейковата смес върху сли-
вите и сложете да се пече на 170 граду-
са за около 30 мин. до суха клечка.

Веднага след изпичане обърнете 
сладкиша върху поднос.

Обърнатият сладкиш със сливи ще 
върви много добре с топка сметанов 
сладолед или бита сметана.

Да ви е сладко!  

Лятно ястие с яйца и чушки

В летните жеги не трябва да седим 
по цял ден в кухнята, затова зала-
гаме на по-лесните за приготвя-

не, и много вкусни ястия.
Нарежете 6-7 бр. зелени опечени и 

обелени чушки на ивици.
Смелете пресни и обелени домати на 

сок така, че да се получи 1 литър.
Нарежете почистения 4 средни глави 

лук на тънки ивици и го задушете заед-
но със нарязаните 2-3 скилидки чесън 
в 50 мл олио. След като поомекне лу-
кът, прибавете нарязаните чушки и сол 

на вкус и задушете заедно за 2 мин.
Налейте доматения сок и добавете 

1 ч.л. захар, разбъркайте и варете до 
леко сгъстяване на ястието.

Оформете четири-пет гнезда в него 
и чукнете по 1 яйце в тях, посолете на 
вкус и затворете капака на съда.

Варите така лятното ястие за около 
5 мин.

Премахнете от котлона, поръсете с 
пресен магданоз и затворете капака да 
се задуши за около 10 мин. преди сер-
виране.
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„Малчугана“ и „Дебелака“ от 
САЩ и как те убиха 330 000 души
XПрезидентът Труман преди нападението над Хирошима  
и Нагасаки: Япония я очаква бърз и унищожителен разгром

Н
а 6 и 9 август 1945 г. над 
японските градове Хиро-
шима и Нагасаки по вре-
ме на военна операция 
на американските ВВС са 

хвърлени атомните бомби "Малчугана" 
и "Дебелака". За минути умират стоти-
ци хиляди мирни граждани. Счита се, 
че жертвите в Хирошима са между 90 
000 – 140 000 души, а в Нагасаки меж-
ду 60 000 – 80 000, като болшинството 
от жертвите са сред цивилното населе-
ние. Други източници посочват 330 000 
убити, 476 000 ранени и 9 200 000 без-
домни. Радиацията унищожава хора, 
селскостопански площи, животни, при-
рода - десетилетия след взривовете, 
пише „Списание Осем“.

"Пълното обединение на нашите во-
енни сили, подкрепени от нашата ре-
шимост, означава неизбежно и окон-
чателно унищожение на японските 
въоръжени сили,

дори с цената на пълното 
опустошение на 
японските градове

Ние призоваваме правителството на 
Япония да провъзгласи веднага безу-
словна капитулация на всички японски 
въоръжени сили и да даде надеждни и 
достатъчни доказателства за своите до-
бри намерения за това. Иначе Япония я 
очаква бърз и унищожителен разгром."

Това е изявлението на президента 
Труман на 26 юли на Потсдамската кон-
ференция пред останалите лидери на 
антихитлеристката коалиция и пред 
света. Той не споменава нищо за ядре-
но оръжие.

В 08:15 часа местно време „Enola Gay“ 
хвърля ядрената бомба, назована „Mал-
чугана“ – 50-килограмово ядро от уран-
235 с взривен еквивалент от около 13 
килотона тротил в центъра на града. 
Бомбата се взривява на около 600 ме-
тра над повърхността, при което

на място загиват около 
70–80 000 души

Зоната на пълно разрушение е с ра-
диус около 1,4 км. Пожарите, избухна-
ли след взрива, засягат около 11,4 ква-
дратни километра. 90% от зданията са 

унищожени или силно повредени.
На борда на американския стратеги-

чески бомбардировач B-29 „Суперфор-
трес“ е 393-ти ескадрон, командван от 
майор Чарлз Суини, и "Дебелака" - яд-
рена бомба с 6,4-килограмово ядро от 

плутоний-239 с взривен еквивалент от 
около 21 килотона тротил. Първона-
чалната цел е град Кокура, но поради 
лоши метеорологични условия и при-
вършващото гориво, целта е сменена с 
Нагасаки.

Садако и нейните хартиени жеравчета
На 6 август 1945 г. Садако Сасаки е 

на 2 г. и по време на взрива на атомна-
та бомба над Хирошима е била вкъщи, 
на около километър и половина от епи-
центъра. Взривната вълна я изхвърля 
през прозореца, но момиченцето оста-
ва живо. Когато майка й я открива, тя не 
забелязва никакви видими травми. Де-
тето умира 10 години по-късно от левке-
мия вследствие на претърпяното ради-

ационно облъчване.
Малко преди това бащата на Садако 

й разказва легенда, според която все-
ки, който успее да сгъне 1000 хартиени 
жеравчета оригами, може да си пожелае 
нещо и то ще се изпълни. Момиченцето 
започва усърдно да сгъва жеравчета от 
всяко попаднало му парче хартия. Пома-
гат й пациенти и персонал от болницата. 
После от съседните градове, училища, 

болници, държави...
Садако успяла да направи 644 же-

равчета. На 25 октомври 1955 г. поис-
кала чай и ориз. После благодарила на 
семейството си и това били последни-
те думи на 12-годишното момиченце. 
Погребана е в обкръжението на хиля-
ди оригами, направени от съпричастни 
със съдбата й деца и възрастни от целия 
свят.

„Дебелака“, хвърлен над Нагасаки. 

Сн.: Business Insider

Световният ядрен арсенал 
сравнително е намалил своя 
брой от 70 300 атомни устрой-
ства по време на апогея на Сту-
дената война, смята Федераци-
ята на американските учени. 
Въпреки това, в последно вре-
ме светът прави крачка назад, 
в готовност са над 13 700 съ-
ществуващи ядрени глави.

"Сенките на 
Хирошима" - само 
силуетът е останал от 
този човек.

Наскоро американският пре-
зидент Доналд Тръмп отказа да 
продължи Договора за ядре-
ните оръжия със среден обсег 
и се поколеба да продължи но-
вия стратегически договор с 
Русия за намаляване броя на 
оръжията, докато Китай не се 
присъедини към пакта.

Дерил Кимбъл, изпълните-
лен директор на Асоциацията 
на контрол на въоръжаването 
във Вашингтон, споделя пред 
СВС, че ако Тръмп не приеме 
предложението на Русия за 
удължаване на договора, све-
тът рискува да изпадне в пери-
од на неконтролируема ядрена 
надпревара във въоръжава-
нето, мащабът на която не сме 
виждали от десетилетия.

Ще ни се случат 
ли хиляди 
Хирошими?
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С
лед атомната бомба в Хиро-
шима хората казали, че ще 
са нужни поне 75 години, до-
като дърветата отново цъ-
фнат. Дърветата цъфнали 

следващата пролет – знак, който доне-
съл надежда за бъдещето на града, по-
казва bTV в свой репортаж.

Днес, 75 години по-късно, някои от 
световните сили все още отказват да 
подпишат договор за ядрено разоръ-
жаване – сякаш адската картина от пър-
вите и единствени атомни бомбарди-
ровки в историята започва да изчезва 
от колективната памет.

Днес малкото оцелели от сутрините 
на 6 и 9 август продължават с мъка да 
си спомнят за ужасите от 1945 г., но и 
да преследват своята цел – да споделят 
историите си. Средната възраст на хи-
бакуша, както в Япония наричат оцеле-
лите, е 83 години.

С всяка изминала година остават все 
по-малко от тях, за да разказват и

да напомнят на бъдещите 
поколения това, което не 
бива да се повтори

За ужаса от бомбардировките си 
спомня Кейко Огура, която е била само 
на осем години в злощастното утро. Ко-
гато американският бомбардировач 

B-29 „Енола Гей“ хвърля над Хироши-
ма атомната бомба „Малчугана“, Огура 
играе пред дома си. Пред „Гардиън“ тя 
разказва за силата на избухването, кое-
то я поваля на земята, а след това и за 
тишината и мрака, които обгърнали 
града.

„Не знаех какво да правя, освен прос-
то да седя приклекнала до земята. 
Единственото, което чувах, беше пла-
чът на малкия ми брат“, спомня си въз-
растната жена.

През 1945 г. Хирошима е бил дом на 
350 000 души, но 80 000 от тях загиват 
на място, когато „Малчугана“ се спуска 
в 8:15ч сутринта на 6 август. До края на 
същата година броят на жертвите нара-
ства до близо половината население -

140 000, които се 
разболяват заради 
радиацията.

Огура си спомня, че вечерта в същия 
ден хората от центъра на града се връ-
щали към домовете си силно обгорени 
и изнемощели. Когато дала вода на два-
ма от тях, гледала в ужас как те припа-
дат и загиват на място, докато я пият. Не 
знаейки, че е опасно да се дава вода на 
хора в подобно състояние, тя живеела 
с вината в себе си за смъртта им в про-
дължение на 10 години.

Последствията след взривовете продължават 
десетилетия

Сн.: Wikipedia

(Не)щастието да 
оцелееш след Бомбата
XМощен взрив, а след това тишина и мрак

Пораженията след взрива. 

Сн.: Voice of America

Едва 136 700 са хората хибакуша, оце-
лели след бомбардировките в Хироши-
ма и Нагасаки. Много от тях се страху-
ват, че когато напуснат този свят, няма 
кой да разказва техните истории и да 
насърчава японските и чуждестранни 
власти да се борят за ядрено разоръ-
жаване.

Рейко Хада е едва 9-годишна, когато 
втората атомна бомба - „Дебелака“ - е 
пусната над Нагасаки в 11:02 ч. на 9 ав-
густ. Хада има късмета да бъде предпа-
зена от удара благодарение на релефа 
на града (Нагасаки, за разлика от Хиро-
шима, има няколко хълма – б.р.), но ко-

гато хора от другата страна на билото 
прииждат към нейния квартал, тя също 
става свидетел на последиците от уда-
ра. „Хората бяха с изскочили очи, разро-
шена коса, почти голи и със силно обго-
ряла кожа, която висеше от телата им“, 
спомня си тя пред BBC.

Рейко се надява бъдещите поколе-
ния никога да не преживяват подобно 
нещо. Ядрените оръжия не заслужават 
своето място в света на хората, смята тя. 
„Хората са тези, които създават мира. 
Дори и да живеем в различни държави 
и да говорим различни езици, желание-
то ни за мир е едно и също.“

Ядрените оръжия 
нямат място на света

Днес малкото оцелели от сутрините на 6 и 9 август 
продължават с мъка да си спомнят за ужасите от 
1945 г. 
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Джаспър Маскелин, роден в 
Лондон през 1902 г., е трето 
поколение илюзионист, май-
стор на сценичната магия и 
една от най-загадъчните лич-

ности, взели участие във Втората све-
товна война. Историята му разказва 
„Списание Осем“.

Докато през 20-те и 30-те години на 
миналия век магическото шоу на Мас-
келин привлича многолюдни тълпи в 
салона му в Лондон, то след избухване-
то на Втората световна война илюзио-
нистът се чувства все по-неудовлетво-
рен от намалялата публика и мечтае за 
друга форма на изява. Дали от желание 
за слава или от любов към отечеството, 
Маскелин

решава да се присъедини 
към военните сили

Въпреки че не е опитен в сраженията, 
а и наближава 40-те, той смята, че уме-
нията му на илюзионист биха могли да 
се приложат в сферата на камуфлажа. 
Остава само да успее да убеди и воен-
ната комисия, която първоначално при-
ема кандидатурата на фокусника с на-
смешка.

Една от легендите за приемането на 
Маскелин на военна служба гласи, че 
той най-после успява да привлече инте-
реса на комисията, като инсценира по-
явата на нацистки боен кораб по Темза 
само с помощта на макет и система от 
хитро поставени огледала.

Въпреки че скептиците поставят под 
съмнение историята за впечатляваща-
та илюзия поради липсата на достатъч-

но доказателства и снимков матери-
ал, факт е, че Маскелин все пак е приет 
и през октомври 1940 г. е изпратен на 
обучение в центъра по камуфлаж във 
Фарнъм, Съри.

След няколко „месеца в центъра Мас-
келин е разпределен в Александрия, 
Египет, където по това време е разпо-
ложена базата на британския кралски 
флот. Там той успява да си издейства 
възможността да създаде собствен от-
ряд, благодарение на способността 
си да забавлява войниците и да пече-

ли благоволението на главнокоманд-
ващите с фокусите си. Групата получа-
ва името „дивизия за експериментален 
камуфлаж”, но Маскелин я нарича своя 
„магически отряд” („magic gang”). В но-
восформираната група на илюзиони-
ста има бивши художници и инженери, 
сценограф, дърводелец, архитект, рес-
тавратор и химик – перфектен отбор за 
изграждане на “сцена” с колосални раз-
мери.

През лятото на 1941 г. магическият 
отряд на Маскелин е натоварен с пър-

вата си голяма задача – да предпази 
пристанището на Александрия от бом-
бардировките на германските военни 
самолети. Осъзнавайки, че да скрие ог-
ромното пристанище е непосилна зада-
ча, Маскелин решава да го „премести”, 
като използва познанията си по перс-
пектива и опита си в създаването на 
илюзии. Маскелин и отрядът му изграж-
дат в залива на близкото езеро Мари-
ут реалистичен макет на пристанище-
то така, както би изглеждало от въздуха. 
Макетът разполагал със светлини, на-
подобяващи тези на пристанището, из-
куствен фар и заряди, детонирани от 
разстояние. В нощта на нападението 
светлините на порт Александрия са за-
гасени, а тези на фалшивото пристани-
ще светят ярко. Контролираните взри-
вове, които също са част от илюзията, 
успяват да заблудят пристигащите са-
молети, че останалите пилоти вече са 
започнали бомбардировката на прис-
танището и че са на правилното място. 
Хитрият план на Маскелин успява - цели 
три нощи подред нацистките самолети 
бомбардират фалшивото пристанище, а 
британските кораби и базата на флота в 
Александрия са спасени.

XПо време на Втората световна война той „премества" пристанище и „създава" армии

Джаспър Маскелин - гений на магическото 
изкуство или средство за пропаганда?

Скритата 
армия от  
Ел-Аламейн

Сред най-големите документира-
ни постижения на британския екс-
периментален камуфлаж е операция 
с кодовото име „Операция Бертрам”, 
която спомага за победата във вто-
рата битката при Аламейн през 1942 
г., която окончателно обръща хода 
на Северноафриканската кампания 
в полза на Съюзниците. Стратегия-
та била чрез редица лъжливи мане-
ври немските военни сили в Африка 
(по това време под командването на 
Ервин Ромел) да бъдат заблудени, че 
противниковата атака ще дойде от 
юг, а не от север. В книгата „Фантом-
ната армия от Аламейн“ (2012) Рик 
Страуд ярко описва приноса за по-
бедата на креативен екип с участие-
то на Джаспър Маскелин и други из-
вестни за времето си артисти и под 
командването на бившия филмов ре-
жисьор майор Джефри Баркас. Еки-
път създава фалшива армия от бу-
тафорни танкове на южния фронт, 
докато истинските танкове и оръжия 
на север са прикрити под конструк-
ции от картон и платнище така, че да 
изглеждат като обикновени камиони. 
Част от „реквизита” е и изкуствен га-
зопровод, който екипът изгражда, за 
да заблуди врага както за посоката на 
атаката, така и за датата. Успокоен, че 
прокарването на газопровода веро-
ятно ще отнеме поне няколко седми-
ци, Ромел разчита, че има достатъчно 
време и се оказва неподготвен, кога-
то британците нападат.

По време на Северноафриканската 
кампания немците често атакуват Су-
ецкия канал в опит да прекъснат дос-
тъпа на британската кралска армия 
до един от най-важните транспортни 
пътища по море, както и да получат 
контрол над ценни залежи на петрол 
и суровини в Египет. Един от впечат-
ляващите „фокуси” на магическия 
отряд, описан в книгата „Magic:Top 
secret“ (1949), включва т.нар. „вълшеб-
ни въртящи се огледала на Маскелин”, 
използвани за защита на Суецкия ка-
нал от среднощните нападенията на 
нацистите по въздух. Според разка-
за в книгата Маскелин и помощници-
те му поставят специални въртящи се 
пръстени от огледала на стълбове с 
прожектори по протежението на Су-
ецкия канал. Светлините им се пре-
чупват от огледалата и създават та-
кова ярко светлинно шоу в нощното 
небе, че германските пилоти са засле-
пени и губят ориентация. Неконвен-
ционалните методи на Маскелин от-
ново дават резултат - Суецкият канал 
на практика става невидим за врага.

Дали може да се вярва напълно на 
историите за известния илюзионист, 
или репутацията му всъщност ще се 
окаже най-добрата му илюзия? Един от 
основните източници на историите за 
подвизите на Маскелин и магическия 
отряд е книгата с мемоари от войната 
„Magic:Top secret“, публикувана с ано-
нимен автор през 1949 г. Мнозина из-
следователи днес смятат, че мемоари-
те са написани именно от Маскелин, 
което поставя под въпрос истинността 
им. Д-р Бадси от Кралската военна ака-
демия Сандхърст коментира истори-
ите на Маскелин така: „Редица лично-
сти с необичайни задачи по време на 
войната, накрая пишат книги от типа 
„Как собственоръчно спечелих война-
та”. Мемоарите все пак не се пишат под 
клетва."

Друг важен източник, цитиран от 
привържениците на Маскелин, е книга-
та на Дейвид Фишър „The war magician“, 
издадена през 1983 г., базирана до го-

ляма степен на мемоарите от 1949 г. 
Скептиците твърдят, че историите в 
книгата са силно преувеличени или 
поне че не е известно до каква степен 
заслугата за хитрите илюзии е именно 
на Маскелин, а не на друг неизвестен 
гений или на група брилянтни умове, 
работили за британската армия.

През април 1941 г. излиза статия в 
Daily Mail, в която е обявено замина-
ването на Маскелин за Египет и се спо-
менава способността на магьосника да 
скрие цяла армия от очите на врага.

Каквато и да е истината, легендите 
за Джаспър Маскелин са се превърна-
ли в неизменна част от съвременната 
поп култура и подобно на самите фоку-
си, продължават да предизвикват уди-
влението и интереса на публиката. От 
няколко години насам дори има идеи 
за предстоящ филм по историята на ха-
ризматичния магьосник, приложил из-
куството на илюзията в борбата срещу 
хитлеристка Германия.

Гений или измамник?

Светлинно 
шоу над 
Суецкия канал

Сн.: Wikipedia/www.maskelynemagic.com
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В 
"The Last Dance" - документал-
ните серии на ESPN за Майкъл 
Джордан и „Чикаго Булс“ - в ня-
колко епизода стана въпрос 
за подвизите на Денис Род-

ман. Някои от нещата се знаеха от годи-
ни, а други бяха като гръм от ясно небе. 
Но всички те - пикантни до крайност и 
достойни за първите страници на табло-
идите.

Глиста обича да говори за преживели-
ците си и отново напомни за славните 
си и безгрижни години, в които животът 
му, освен баскетбол, беше вечен купон с 
много алкохол и разврат.

Ето какво каза Родман: "Бил съм с над 
2000 жени, от които поне 500 бяха прос-
титутки.

Правил съм секс навсякъде. Веднъж 
бях на една яхта с една мацка - цял ден 
слънце и забава. Пиех, пиех и купонясвах, 
бях много пиян.

Жената много обичаше да прави секс 
и каза, че иска да пробва нещо ново. По-
жела да се засиля и да скоча върху нея. 
Бягах, бягах, бягах, скочих и той се счупи.

Имаше кръв навсякъде, а тя преблед-
ня. Започна да крещи "О, Господи, той е 
мъртъв, убих го". Опитах се да я успокоя, 
като й казах:

"Не, миличка, просто си счупих онази 
работа"

Родман добавя, че другите два болез-
нени случая са с жена в Детройт и с меди-
цинска сестра в Ню Йорк.

Обяснява, че след последния, трети 
случай, осем доктори са били около него, 
за да дискутират и преценят състояние-
то му.

Със сигурност ги е успокоил с нещо от 
сорта: "Споко, бе, не ми е за първи път."

Няколко дни след излъчването на по-
следния епизод на "The Last Dance" (до-
кументалните серии на ESPN за Майкъл 
Джордан и „Чикаго Булс“) с основен фо-
кус върху сезон 1997/98 и подвизите на 
Денис Родман, отзвукът продължава да 
е голям.

През споменатата кампания "бикове-
те" се бореха за защитата на титлата си 
и звездите на „Чикаго“ успяха да станат 
шампиони за шести път в историята си. 
22 години по-късно първите места на 
клуба в асоциацията на Извънземните 
си остават толкова.

Затова 1998-а е една от култовите за 
феновете години, а спомените за Де-
нис Родман оживяват в съзнанието им. 
Майкъл Джордан разказа за това как е 
трябвало да пътува до Лас Вегас, за да 
"измъкне задника" на съотборника си 
от леглото в хотела и да го заведе на 
тренировка.

А Кармен Електра, модел и актриса, 
която за кратко бе и съпруга на Глиста, 
разкри пикантни детайли от времена-
та, в които бяха двойка с баскетболи-
ста, в интервю за Los Angeles Times. От 
изданието я потърсиха за разговор на 

следващия ден след излъчването на 
поредната серия на "The Last Dance".

"Един ден, когато му бяха дали по-
чивка, Денис ми каза, че има изнена-
да за мен. Завърза ми очите и ме качи 
на мотора си, а когато свали превръз-
ката, бяхме в тренировъчния център на 
„Чикаго Булс“ "The Berto Center" - каза 
Електра. - Беше истинска лудост. Бяхме 
като две деца в магазин за бонбони. 
Правихме секс навсякъде, по дяволите. 
В стаята за възстановяване и масажи, 
във фитнеса, на игрището... Абсолютно 
навсякъде!"

Денис Родман: Бил съм с над 2000 
жени. Чупил съм си го три пъти

XСлед последния, трети случай, осем доктори са били около 
него, за да дискутират и преценят състоянието му

Денис Родман припомни за бурния си начин на живот. 

Сн.: Welt

Кармен Електра: Правехме го навсякъде Сн.:The Sun 

Сн.: Chicago Sun-Times

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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П
о време на скорошното си 
интервю пред Чесли Крист 
от ExtraTV легендата на НБА 
Шакил О'Нийл сподели за-
бавна история за това как 

актрисата Хали Бери го e вдъхновила 
да изиграе "най-добрия мач в кариера-
та си". Случило се срещу „Ню Йорк Никс“.

О'Нийл заяви, че е бил на линията, гот-
вейки се да изпълни фаул, когато е ви-
дял Бери да го гледа от трибуните.

След този момент нещата 
претърпели тотален обрат

"Най-добрият ми мач беше едно гос-
туване на „Ню Йорк Никс“ - каза Шакил 
О'Нийл. - Тъкмо щях да стрелям от нака-
зателен удар, и видях Хали Бери. В едно 
от прекъсванията казах на останалите: 
"Повече няма да хвърляте към коша. На-
правете така, че топката да е постоянно 
в мен. Изиграх мача на живота си зара-
ди това, че Хали Бери беше там и ме гле-
даше."

Шак бе считан за един от най-домини-
ращите и мощни центрове в историята 
на НБА, но се оказва, че е трябвало да се 
намеси красавица като Бери, за да пока-
же най-доброто, на което е способен.

Иконата на НБА не разкри през коя 
година е въпросният мач, но можем да 
предположим, че „Никс“ са били безсил-
ни пред Големия Дизел и неговото вдъх-
новение на трибуните.

По време на кариерата си при Извън-
земните Шакил записа средно 23.7 точ-
ки, 10.9 борби, 2.5 асистенции и 2.3 "ча-

дъра".
Той спечели четири титли (три с „Лос 

Анджелис Лейкърс“ и една с „Маями 
Хийт“), три пъти бе избиран за MVP в 
Мача на звездите и веднъж в редовния 
сезон.

А що се касае до Хали Бери – холивуд-
ската звезда продължава да е все така 
ослепителна.

Тя го доказва за пореден път, публику-
вайки своя снимка по бански. По оран-

жев бански, напомнящ на онзи, който 
носи като момиче на Бонд в лентата "Не 
умирай днес" от 2002 г.

Ролята на Агент 007 там се изпълнява 
от Пиърс Броснан. Във филма героиня-
та на Хали Бери - Джиакинта Джонсън, 
излиза от морето по бански, също като 
Урсула Андрес в "Д-р Но" през 1962 г. И 
двете са признати за най-сексапилните 
момичета на Бонд в 50-годишната му ис-
тория.

XИзиграх мача на живота си заради това, 
че тя беше там и ме гледаше

Конър Макгрегър и дългогодиш-
ната му приятелка Дий Девлин се 
сгодиха.

32-годишният ММА боец е предложил 
брак на дългогодишната си приятелка и 
тя веднага е казала „Да“. Новината беше 
обявена от спортиста чрез мил пост в 
социалните мрежи. „Какъв рожден ден, 
моя бъдеща съпруго“, написа той под 
селфи с годеницата си. На снимката два-

мата изглеждат невероятно щастливи, 
усмихвайки се към камерата.

Публикацията на шампиона беше за-
лята от поздравления от последова-
телите и приятелите му. „Невероятно! 
Поздравления и на двамата“, „Честито“, 
„Бъдете щастливи“, се вижда в комента-
рите. Феновете успяха да видят и кра-
сивия годежен пръстен на Дий, който тя 
гордо показваше на снимката.

Конър Макгрегър се сгоди

На 87-годишна възраст почина 
Иван Колев - една от безспорно 
големите фигури в българския 

баскетбол. Колев е роден в Ботевград 
през 1933 година, като успехите му са 
еднакво впечатляващи както начело 
на родния „Балкан“, така и с различни-
те национални отбори на страната.

Като треньор на „Балкан“ има спе-
челена титла и Купа на страната. През 
1974 година "зелените" стават шампи-
они на България под негово ръковод-
ство и се превръщат в първия отбор 
извън София, който грабва златните 
медали в първенството на страната.

Работил е и с националните отбори 
за юноши и мъже. През 1968 година 
извежда България до титлата на Све-
товния младежки фестивал, а шест го-
дини по-късно вече като наставник на 
мъжкия тим печели бронзовите меда-
ли на Световната купа в Колумбия. Има 
и пето място на ЕвроБаскет през след-
ващата година.

През 1980 година стига до други 
бронзови медали - от Европейско пър-
венство за юноши.

Именно Колев бе един от основопо-
ложниците на превърналата се в тра-
диционна сила ботевградска баскет-
болна школа.

Поклонението му ще бъде в четвър-
тък (13 август) от 10:30 часа в новата 
църква "Успение на Пресвета Богоро-
дица" в Ботевград.

Легенда на българския 
баскетбол си замина

Сн.: botevgrad.bg

Шакил О'Нийл: Видях Хали Бери 
на трибуните и им казах да 
ми подават само на мен

Новата тръпка 
на Гришо се 
разголи в Гърция

Новата тръпка на Григор Ди-
митров – Виктория Боня, 
отново се развихри в со-

циалните мрежи и зарадва после-
дователите си с нови горещи сним-
ки. Рускинята подпали страстите на 
гръцкия остров Миконос, а в комен-
тар към един от кадрите разкри, че 
обича да се облича с червени дрехи.

Тя събра огромен брой харесва-
ния и коментари не само за този фо-
тос, но и за останалите, които спо-
дели от престоя си на Миконос. На 
една от тях тя е със свои също из-
ключително красиви приятелки.

Обаятелната красавица, за която 
все още само можем да гадаем дали 
има връзка с най-добрия български 
тенисист, се радва на 7.3 млн. после-
дователи в Инстаграм, а тя следва 
едва 37 души, а сред тях се забеляз-
ва и името на Григор Димитров.
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Борбата за справедливост и арест на убий-
ците на 26-годишната Бреона Тейлър полу-
чава нова трибуна. Водещата Опра Уинфри 

слиза от корицата на собственото си списание, а 
на нейно място застава чернокожото момиче.

По този начин Уинфри се включва в огромната 
група, която постоянно настоява виновниците за 
смъртта на Бреона да бъдат изправени пред съда 
и да получат заслуженото наказание. Момичето 
ще бъде на предните страници на „O, The Oprah 
Magazine“ за септемврийския брой.

Корицата е още по-историческа, защото тази 
година е последната, в която списанието ще из-
лиза в хартиен вариант.

26-годишната Бреона беше застреляна фатал-
но с осем куршума от полицаи, които са влезли в 
дома й на 13 март.

Брад Пит отново живее 
в дома на Джоли?

Самецът на име Бонтенмару от породата ши-
тцу, който много прилича на поп звездата 
Лейди Гага, стана интернет знаменитост.

Кучето е кръстено на японски самурай. То носи 
същия бретон и прическата му е платинено руса, 
досущ като на световноизвестната американска 
изпълнителка.

Бонтенмару има вече над 22 000 последовате-
ли в Инстаграм. Неговата стопанка Томойо Мацу-
ура го води на всеки два месеца на фризьор, за 
да се поддържа приликата му с Лейди Гага. През 
останалото време жената акуратно подравнява 
бретона му.

Артистичното куче най-много обича да лежи на 
дивана. Господарката му го облича в най-различ-
ни дрехи.

Кучето се радва на фенове от много страни, 
сред които Великобритания, САЩ, Франция, Япо-
ния и др.

Децата на кали-
ф о р н и й к а т а 
Бетси Рос наме-

рили пукнато яйце в 
парка и я помолили 
да го спасят. Грижов-
ната майка използвала сутиена си като инкубатор 
и след 35 дни се излюпило патенце.

Бетси се обадила на приют за животни, но й ка-
зали, че не могат да й помогнат. Тогава тя поло-
жила яйцето в сутиена си и започнала да го мъти.

Патето се родило преждевременно и свързано 
към жълтъка. Новата му майка със салфетка, на-
поена с антибиотик, натърквала пъпната връв и 
коремчето му и то оживяло.

Бетси носела голям размер сутиени и не било 
проблем едната чашка да послужи като инкуба-
тор. Когато отивала да се къпе, на смяна идвал 
съпругът й, който притискал яйцето до тялото си. 
Пухкавото животинче било кръстено Тоун.

Куче прилича досущ  
на Лейди Гага

Жена измъти  
патенце в сутиена си

Меган Фокс снима хорър 
в нощна София

Опра няма да е на корицата 
на списанието си

След като Брад Пит бе забелязан 
да излиза от къщата на бившата 
си съпруга Анджелина Джоли, 

се заговори, че двамата са изгладили 
отношенията помежду си. Подобна 
информация явно е истина, тъй като 
56-годишният актьор все по-често е 
засичан в къщата на майката на деца-
та му в Лос Анджелис.

Отново актьорът бил видян да из-
лиза от дома й със синя тениска, но-
сил е ръкавици за мотор в бяло и 
сива каска, както и слънчеви очила.

Започват да се появяват и инфор-
мации, според които двамата могат 
да се съберат отново в името на де-
цата.

По време на карантината техният 
гняв като че ли премина и двамата 
май напълно са се помирили. За това 
принос има и семейният психолог, 
който са посещавали.

През последните години се 
случва да се разхождате из 
нощна София и да засечете ня-

коя знаменитост. След като се беше 
превърнало в нормална гледка да ви-
диш Джерард Бътлър по „Графа“, сега 
може да се натъкнете на Меган Фокс.

Актрисата е в София вече повече 
от 10 дни, а причината е заснемането 
на филма „Till Death“, чиито снимки се 
случват в „Ню Бояна“.

В сюжета на хоръра 34-годишната 
звезда Меган Фокс влиза в ролята на 
Ема, която е в луда надпревара с на-
емни убийци, които я преследват.

Самата Меган сподели в Instagram, 
че се намира в България, а фенове 
вече са успели да се снимат с нея в 
София.

Всъщност звездата трябваше да 
дойде в България още през март, но 
пандемията отложи заснемането на 
филма.
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Замъкът Уиндзор в Англия, една от официал-
ните резиденции на британската кралица 
Елизабет Втора, отваря за пръв път от 40 г. за 

посетители градината на източната тераса.
Посетителите в двореца, където кралицата и 

съпругът й принц Филип прекараха последните 
няколко месеца в изолация заради пандемията 
от новия коронавирус, ще имат възможност да се 
насладят и на градината, създадена през третото 
десетилетие на 19 век. Тя ще бъде отворена през 
почивните дни на август и септември.

Създадена през 1820 г., градината разполага с 
3500 розови храсти, засадени около централен 
фонтан.

По време на Втората световна война градина-
та е била напълно изкопана с цел засаждане на 
зеленчуци.

Мили Боби Браун и приятелят й 
Джоузеф Робинсън се разде-
лиха. Според източник на The 

Sun двамата не са заедно от няколко 
дни.

В последните месеци звездата от 
„Stranger Things“ не е споделяла нито 
една обща тяхна снимка. Освен това 
младежът не коментира нейните пуб-
ликации. Това накара феновете на мла-
дата актриса да смятат, че тя отново е 
необвързана.

Тъй като Мили пътува постоянно 
между Великобритания и САЩ, това е 
една от пречките пред връзката й със 
17-годишния младеж, който е син на 
известния ръгбист Джейсън Робинсън.

Двамата тийнейджъри имат големи 
амбиции за кариера, което не им поз-
волява да бъдат заедно по-често. Те 
се срещат за първи път на Малдивите 
през ноември миналата година.

Мили Боби Браун и приятелят й 

Мили Браун скъса с гаджето си
Котка, задържана в затвор в Шри Ланка, дока-

то се опитвала да „внесе контрабандно“ нар-
котици и СИМ карти в него, успяла да се из-

мъкне на пазачите.
Котката била хваната от служителите на затво-

ра в Уеликада, докато се опитвала да влезе в него. 
Според информацията в найлонова торбичка 
на врата й били закачени два грама хероин, две 
симкарти и карта памет. Животното вероятно е 
използвано като „муле“ от местните наркотра-
фиканти, за да внесе стока на някой от затворни-
ците.

Котката обаче успяла да се измъкне от стаята в 
затвора, където била държана, малко след като 
била заловена.

По-рано полицията задържа орел, използван 
като котката за трафик на наркотици в предгра-
дие на столицата Коломбо.

Котка наркотрафикант 
избяга от затвора

Азис поздрави 
дъщеря си  
за ЧРД
Азис трогна почитателите си, като сподели 

публикация във Facebook, в която си личи 
бащинската му обич. Певецът поздрави дъ-

щеря си Рая за нейния рожден ден.
„Преди 13 г. станах баща. Животът придоби вкус 

и смисъл! Да ни е жива и здрава и да се превърне 
в добър човек, това си пожелаваме!“, пише изпъл-
нителят.

По думите на Азис неговото пораснало момичен-
це само ще избере по кой път ще се развива.

„Ние само ще осветяваме пътя, колкото можем“, 
добави гордият татко.

Детето на Азис е родено от неговата най-добра 
приятелка Галина Георгиева. Откакто се появи на 
бял свят, той не я показва и я крие от папараците. 
На единствената снимка, споделена от него преди 
години, момиченцето е с черна бурка на главата.

Уиндзор отваря градина 
с 3500 рози

Миро разпуска в Албания  
с жена си
Певецът Миро е на почивка 

със съпругата си в Албания. 
Това се вижда от последните 

му публикации във Facebook. Запле-
нен от тамошните изгреви и залези, 
той не спря да споделя свои снимки.

„Творението разказва за величи-
ето на Твореца. Така изглеждаше 
изгревът над Албания. Луната из-
гря кръгла и оранжева като тиква... 
Предвид мястото, може би порто-
кал или кумкуат щеше да е по-до-
бро сравнение, докато пушекът от 
барбекюто се носи от маслиновите 
горички надолу по сипея към сгуше-
ните селца и морето“, пише той.

Преди дни Миро сподели кадър 
на своята половинка – Елица Зла-
танова, придружен с емоционален 
стих на английски.

По-рано изпълнителят бе на по-
чивка в Гърция, където сподели 
снимки от остров Корфу.
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Джейсън Момоа направи специална изнена-
да за съпругата си Лиса Бонет.

41-годишният актьор публикува видео, 
озаглавено „14-годишен процес“. Историята, коя-
то се разказва вътре, е за първата кола на Бонет, 
която тя е закупила, когато е била на 17 г. „Знам, 
че не можем да върнем спомените, но пък може 
да си направим нови“, казва Момоа.

Той кара автомобила до специален сервиз, къ-
дето споделя, че колата е доста рядка и има само 
три такива в целия свят. Актьорът, който се жени 
за Бонет през 2017-а и заедно с нея имат две деца, 
добавя, че проектът е сбъдната мечта за него и че 
резултатът е толкова добър.

През 2019 г. Джейсън сбъдна и още една меч-
та -направи мотоциклет, който е специално пред-
назначен за децата му.

Чаровната Беси, мелез между бедлингтън тери-
ер и уипет, в продължение на 4 дни се разхожда, 
боядисана в ярко синьо, след като се овъргаляла 
в канава на картина.

Домашният любимец се сдобил с новата си 
премяна случайно. Неговата стопанка Саша Бар-
бато оставила да съхне платното на двора. Беси 
надушила акрила на боята и решила хубаво да се 
овъргаля в нея. В резултат на това се боядисала в 
ярко син цвят, който в продължение на цели чети-
ри дни не паднал от козината й.

Беси излизала на разходки и всички я гледали 
като извънземно. Госпожа Барбато много се при-
теснила и закарала четириногото на ветеринар. 
Лекарят установил, че боята е попаднала само 
по козината на животното и не е засегнала кожа-
та му.

Момоа „съживи“ колата 
на съпругата си

Куче се боядиса в синьо

Джей Ло показа как изглежда  
без грим

Ако имате дете, сигурно знаете, 
че правейки кафето си сутрин, 
намирате време да го изпие-

те чак следобед. С толкова много до-
машни задължения една жена е труд-
но да намери време за себе си, камо 
ли за спорт. Кейт Хъдсън обаче показ-

ва, че не е невъзможно да се трени-
ра у дома, дори и с малчуган наоколо.

„Сутрешна йога с моята маймунка“, 
написа актрисата в Instagram и споде-
ли снимка от упражнения си.

Хъдсън е намерила начин хем да 
гледа детето си, хем да прави различ-

ни пози, с които да извае тялото. По-
магайки й, тя е спокойна, че малката 
Рани Роуз е добре.

Още докато бе бременна, звезда-
та ходеше на пренатална йога. Тогава 
сподели, че дъщеря й знае различни 
пози още преди да се роди.

Йога: Тайната на Кейт 
Хъдсън за стегнато тяло

Джей Ло винаги има безупречен 
външен вид. Като успешна актри-
са и изпълнител, тя рядко изли-

за навън без грим. Но през изминалия 
уикенд звездата реши да покаже как я 
вижда Алекс Родригес сутрин.

„Добро утро на всички!“, написа тя 
към кадъра, който публикува. На него 
тя е без грим, с рошава коса.

Лопес показа още няколко кадъра 
в социалните мрежи, от които стана 
ясно, че тя се е отдала на релакс през 
почивните дни. На един от тях тя пози-
ра с широк анцуг.

И все пак певицата не се е излежа-
вала в леглото и не е мързелувала, тя 
бе забелязана с годеника си да кара 
колело. 51-годишната изпълнителка е 
избрала клин с холографски ефект и 
бели маратонки, за да върти по-удоб-
но педалите.

Кейт на визита  
с маска на испанска 
дизайнерка
Образът на херцогинята на 

Кеймбридж в рокля и цветна 
маска обиколи Великобрита-

ния. Почти всички медии я отбеляз-
ват, акцентирайки на използването 
на най-необходимото допълнение в 
последно време на маската в стра-
на, в която разпространението се 
забави след задължителната упо-
треба на маски в затворени прос-
транства, влязло в сила на 24 юли.

Кейт посети благотворителната 
организация Baby Basics в Шефилд, 
където разказа колко е била раз-
вълнувана, когато е чула семейни 
истории, в които се разказва за лип-
сата на средства, когато се ражда 
бебе. Маската не успя да скрие въл-
нението й и Кейт помоли 19 британ-
ски марки да дарят почти 10 000 ар-
тикула за общо 40 бебешки банки в 
Обединеното кралство.
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При разкопки близо до Йерусалим бяха от-
крити глинени статуетки на възраст око-
ло 3000 г., изображения на библейския бог 

Яхве.
Ученият доказва, че въпреки забраната в Биб-

лията да се изобразява Бог, е имало хора, които 
са изработвали подобни фигурки и са им се по-
кланяли.

Археологът се позовава на писания, в това чис-
ло на Книгата на пророк Авакум, в която се споме-
нава, че Бог седи на гърба на кон. Откритите гли-
нени мъжки глави с дължина от 5 см са открити 
заедно с фигурки на такова животно. Затова не е 
изключено те да са били част от по-голяма скулп-
тура, свързана с култа.

Учени не изключват да са изображение на ня-
кое божество, но са категорични, че не става въ-
прос за изображение на Яхве.

Археолог твърди, че е 
открил „лицето на Бога“?

На фона на книгата, която излиза през август 
за живота на херцозите на Кеймбридж и 
Съсекс, кралица Елизабет се опита да поту-

ши напрежението и публично поздрави Меган за 
рождения й ден.

Главата на кралското семейство пожела на хер-
цогинята на Съсекс всичко най-добро за 39-ия й 
рожден ден, който тя празнува далеч от британ-
ските си роднини.

Миналото лято Елизабет не уважи съпругата 
на принц Хари с вниманието си и затова малцина 
очакваха, че след „Мегзит“ кралицата ще реши да 
предприеме такава стъпка.

Според медиите Бъкингамският дворец е прес-
тъпил принципите си, за да покаже на света бли-
зост със семейството, което е минало през много 
скандали през последната година.

Актьорът Ивайло Захариев 
сподели кадър от специална-
та фотосесия, заснета с люби-

мата му Станислава в лавандулово 
поле, и двамата са облечени в бяло.

Според близки до двойката, ак-
тьорът се запознал с русокоската 
през 2018 г. покрай работата. В на-
чалото те били само приятели, но 
по-късно тя признала, че го харесва.

Много от последователите на 
звездата от сериала „Под прикри-
тие“ написаха под снимката му, че 
недоумяват защо той се е разделил 
с майката на децата му. Други пък 
го защитиха, като посочиха, че не 
може да срещнем правилния човек 
от първия път.

Захариев се разведе със съпру-
гата си Миряна през 2019 г. Двама-
та бяха заедно от 2012 г., като имат 
двама сина.

Звездата от „Топ Гън“ Вал Килмър иска да 
работи до 150-годишна възраст. Актьорът 
определи ролята си в продължението на 

хита с Том Круз „Топ Гън: Маверик“ като „стра-
хотно изживяване“ въпреки трахеотомията си.

„Чувствам се страхотно. Някои дни са по-до-
бри от други, но се подобрявам, така че ще ра-
ботя, докато навърша 150 г. Искам да съм най-
възрастният играещ актьор на Земята'', разкри 
той.

Вал, претърпял процедура заради рак на 
гърлото, отказа да разкрие каквато и да е ин-
формация за продължението и само споме-
на, че водещият актьор във филма Том Круз „е 
много готин“.

Вал играе заедно с дъщеря си Мерседес в 
новия филм и тя смята, че е „много вълнува-
що“ да работи заедно с баща си.

Ивайло Захариев от „Под 
прикритие“ показа приятелката си

Кралицата поздрави Меган  
с рождения й ден

Вал Килмър иска да работи 
до 150 г.

Шварценегер празнува 73 г.  
с бившата си
Актьорът Арнолд Шварценегер 

навърши 73 г. и направи търже-
ство, на което присъстваше и 

бившата му съпруга Мария Шрайвър. 
В социалните мрежи се появи снимка, 
на която цялото семейство позира с 
широки усмивки. Към бившите съпру-
зи са се присъединили и четирите им 
деца.

„Опитвам се да се усмихна. Прокле-
ти да сте, мъдреци“, пише Патрик, кой-
то публикува фотоса. Вижда се, че се-
мейството се наслаждава на вкусни 
десерти, включително пай и шокола-
дова торта. „Семейното време е най-
доброто време“, коментира Катрин. 
Тя също поздрави баща си и заяви, че 
много го обича.

През 2011 г. звездата обяви, че се 
разделя с Шрайвър след 25-годишен 
брак, но че децата им остават във фо-
куса на вниманието им.
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Б
ългарските къмпинги се пре-
върнаха в едно от най-пред-
почитаните места за почивка 
в разгара на пандемията от 
COVID-19 това лято.

Местата, на които в други години може 
да се отиде дори без резервация, сега са 
препълнени за седмици напред от шум-
ни младежки компании, млади семей-
ства с деца и бебета.

На стопаните на къмпинги по родното 
Черноморие напоследък дори се нала-
га да връщат туристи. Има много повече 
хора на палатки, бунгалата са заети със 
седмици напред, няма място и за допъл-
нителни кемпери и каравани.

„Всеки ден отказваме резервации, за-
щото всичко до края на август е заето.

Най-много са туристите, които присти-
гат с палатки - повече са от всяка друга 
година.

Плащат по 7 лв. на вечер, плюс 4 лв. на 
човек“, казва управител на един от най-
красивите къмпинги в община Царево, 
разположен на малък полуостров само 
на километър от Ахтопол.

Подобна е ситуацията и в останалите 
къмпинги на юг от Бургас, които туристи-
те напълниха след строгите мерки, които 
Гърция предприе заради коронавируса.

Освен това цените в къмпингите оста-
ват по-ниски от тези в курортите - бунга-
ло за 4-ма може да се намери и за 30 лв. 
на вечер, ако е с обща тоалетна, но има и 
доста по-луксозни, които започват от 50 
лв. нагоре.

„Мерките за безопасност се спаз-
ват, доколкото е възможно. Осигурили 
сме дезинфектанти, в магазина се вли-
за с маска, иначе нищо по-особено няма 
това лято“, казва управител на частен 
къмпинг в гориста местност между „Гра-
дина“ и „Златна рибка“. Там все още има 
места, но през делничните дни, а нощув-
ка със собствена палатка излиза 30 лв. на 
вечер.

Цената е по-висока с 5 лв. 
за петък и събота, 

но места почти не могат да се намерят, 
тъй като пристигат стотици за почивка 
през уикенда. Затова съветът на стопа-
ните е тези, които са планирали по-дълг 
престой на морето, да се настаняват 
през седмицата.

Редовен обитател на къмпинга от Бур-
гас казва, че съчетава работата с почив-
ката, като още от началото на лятото ве-
чер спи на палатка край морето, а през 
деня е в града. Разказва, че зоните са от-
делно обособени за палатки и кемпери, 
като имат отстояние 5-6 метра.

„Чистотата е перфектна, баните и то-
алетните се мият и дезинфекцират по 4 
пъти на ден, заведенията също спазват 
инструкциите за безопасност. На самия 
плаж обаче хората се смесват, купоняс-

ват, без да спазват дистанция, все едно 
няма коронавирус“, признава той.

„Най-важното нещо за безопасната по-
чивка на палатка е да има работещи са-

нитарни помещения и за предпочитане 
топла вода. Има ли ги, няма опасност от 
зарази. Хората идват при нас, за да усе-
тят природата, а и сега покрай коронави-
руса предпочитат сами да си приготвят 
храната, така се чувстват по-безопасно“, 
казва управител на един от най-посеща-
ваните къмпинги по морето.

Не е преувеличено да се каже, че 
през този сезон кемперите и каравани-
те успяха да изместят луксозните хоте-
ли. При тях контролът върху чистотата 
и дезинфекцията е изцяло в ръцете на 
обитателите им, които сами организи-
рат домакинството и начина, по който 
ще контактуват или не със съседите си в 
къмпинга.

„Всяко лято почиваме на каравана 
край Созопол, имаме възможност за по-
дълга ваканция. Смятам, че е абсолютно 
безопасно, не бих заменила къмпинга и 

с най-луксозния хотел“, казва млада жена 
от Пловдив, дошла на море със съпруга 
си и двете им деца, на 4 и 6 г.

Между 60 и 70 лв. излиза нощувката в 
напълно обзаведена каравана по Южно-
то Черноморие, а ако се наеме за целия 
сезон, цената е около 1500 лв. Къмпинг 
край Черноморец пък предлага почивка 
в луксозни кемпери с веранди, от които 
се разкрива страхотна гледка към зали-
ва.

През юли там са били забелязани да 
отмарят ръководителят на Националния 
оперативен щаб за борба с коронавиру-
са генерал Венцислав Мутафчийски със 
съпругата си и спортната ни легенда Сте-
фка Костадинова. Очевидци твърдят, че 
там хигиената била издигната буквално в 
култ, а целият персонал не свалял пред-
пазните маски от лицата си по време на 
работа.

Все по-голямо е търсенето 
на чисто нови кемпери

които в силния сезон се отдават под наем 
за 250-260 лв. на денонощие, но разпо-
лагат с всичко необходимо за перфектна 
почивка на шест-седем души, казват за-
познати. По-сериозни отстъпки в цените 
имало, ако луксозните къщи на колела се 
наемат за повече от 20 дни.

Предимството на кемперите е, че да-
ват възможност за незабравима вакан-
ция на цялото семейство, което може да 
опознае различни места по Черномори-
ето, вместо да стои на едно място, казва 
бургазлийка, която от години е фен на 
този вид летуване. Между 2200 и 2500 лв. 
струва парцел за кемпер с място за па-
латка за гости за целия сезон, но ако е на 
първа линия, достига до 5000 лв.

И къмпингите на Северното Черномо-
рие са пълни с палаткуващи. Основно 
местата си делят румънци и българи. Це-
ните са около 10 лв. на човек. Срещу това 
се получава ток и ползване на общите 
бани. Там обаче почти няма хора с мас-
ки, плажните барове не работят с посу-
да за еднократна употреба, притесняват 
се летуващи. В общите санитарни поме-
щения просто е прибавен дезинфектант. 
Всъщност именно тук животът тече, ся-
каш пандемия няма, твърдят те.

XТам отмарят и ген. Мутафчийски и Стефка Костадинова

COVID-19 възроди
българските къмпинги

COVID-19 възроди 
българските къмпинги

Може да летувате в собствена палатка или да си наемете бунгало. 

сн. КЪМПИНГ „ДЕЛФИН“ ЦАРЕВО АХТОПОЛ/FACEBOOK

Каравана в къмпинг „Смокиня“. 

сн. Каравана къмпинг Смокиня/Facebook

сн. КЪМПИНГ „ДЕЛФИН“ ЦАРЕВО АХТОПОЛ/FACEBOOK

Къмпингите са сред най-предпочитаните места за отдих това лято. 

сн. КЪМПИНГ „ДЕЛФИН“ ЦАРЕВО АХТОПОЛ/FACEBOOK
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