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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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На конференция в Лисабон преди вре-
ме един от най-популярните професори 
по политическа психология шокира коле-
гите си с доклад, който предвижда края на 
демокрацията. Проф. Шон Розенберг пре-
подава в UC Irvine и според него демокра-
цията се самоизяжда и навлиза във фи-
налната си права. Неговата прогноза? „В 
утвърдени демокрации като САЩ демо-
кратичното управление ще продължи не-
умолимия си спад и в крайна сметка ще се 
провали.“

Розенберг има дипломи от Йел, Окс-
форд и Харвард. Той става известен през 
80-те си години с проучване, което обяс-
нява как избирателите предпочитат кан-
дидати, базирано на техния външен вид, а 
не на позиции или предложения по про-
блеми.

Според него Доналд Тръмп не е причи-
на за упадъка на демокрацията, въпреки 
че успешната му расистка кампания сре-
щу имигрантите да е симптом за това.

Ние сме виновни, каза Розенберг. Както 
в „Ние, хората“.

Демокрацията е трудна работа, отбе-
лязва професорът. Според него елитите в 
обществото – хората с голямо доскоро до-
верие в обществото - не се справят с тази 
отговорност, а хората не са способни да 
вземат правилните решения – нито на ра-
ционално, нито на емоционално ниво, за 
да управляват една добре функционира-
ща демокрация. В резултат на това центъ-
рът се разпадна и милиони разочаровани 
и изпълнени с ярост избиратели се обър-
наха в отчаяние към десните популисти.

Последната половина на ХХ век беше 
златният век на демокрацията. През 1945 
г. според едно проучване в целия свят е 
имало само 12 демокрации. В края на века 
е имало 87. Но след това настъпи голямо-
то преобръщане: През второто десетиле-
тие на XXI век преминаването към демо-
крация доста внезапно и зловещо спря – и 
се обърна.

Десните популистки политици поеха 
властта или получиха силна подкрепа в 
Полша, Унгария, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Бразилия и САЩ.

Според тезата на Розенберг – демокра-
цията е упорит труд и изисква много от 
тези, които участват в нея. Изисква хората 
да уважават хората с различни гледни точ-
ки от техните и хората, които не приличат 

на тях. Тя изисква от гражданите да могат 
да пресяват големи количества информа-
ция и да разделят доброто от лошото, ис-
тинното от фалшивото. Изисква внимател-
ност, дисциплина и логика.

За съжаление еволюцията не благопри-
ятства упражняването на тези качества в 
контекста на съвременна масова демо-
крация. Позовавайки се на различни на-
учни изследвания, Розенберг твърди, че 
хората не мислят трезво и рационално. 
Различни видове емоции изкривяват мо-
зъка ни на най-фундаментално ниво. На-
пример расизмът лесно се задейства не-
съзнателно у белите хора чрез снимка на 
чернокож мъж, облечен с качулка. Ние 
лесно се отказваме от доказателствата, 
когато това не съвпада с нашето мнение, 
докато лесно се съгласяваме с информа-
ция, която потвърждава нашите пристрас-
тия, независимо дали е вярна или не.

Нашият мозък, казва Розенберг, се оказ-
ва фатален за съвременната демокрация. 
Хората просто не са изградени за това.

Той заключи, че причината за успеха 
на десните популисти е, че елитите губят 
контрол над институциите, които тради-
ционно са спасили хората от най-недемо-
кратичните им импулси. Когато хората са 
оставени да вземат политически решения 
самостоятелно, те се насочват към прости 
решения на десните популисти в световен 
мащаб: смъртоносна смесица от ксенофо-
бия, расизъм и авторитаризъм.

Десните популисти не искат много ми-
слене. Те могат едновременно да обвиня-
ват имигрантите за отнемане на работа-
та от американците, като същевременно 
твърдят, че същите тези хора са мързели-
ви работници, които се възползват от по-
мощи.

И за разлика от демокрацията, която 
поставя много искания, популистите имат 
само едно. Те настояват хората да бъдат 
лоялни. По-лесно е да обещаеш вярност 
на авторитарен лидер, отколкото да на-
правиш упорития начин на мислене за 
себе си, изискван от демокрацията. Think 
about it.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Умира ли демокрацията
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Н
а фона на продължаващите 
40 дни протести срещу пра-
вителството и главния про-
курор, премиерът Бойко 
Борисов обяви, че държа-

вата се нуждае от рестарт и даде заявка 
да го направи чрез нова конституция. За 
гласуването й той предложи свикване 
на Велико Народно събрание, а депута-
тите му внесоха проекта за нов основен 
закон на държавата.

Едно от исканията на протестиращи-
те повече от месец, наред с оставката 
на премиера и главния прокурор, е дъл-
бока реформа на съдебната система, 
която да повиши прозрачността и не-
зависимостта в работата й и да намали 
огромната и практически безконтролна 
властта на главния прокурор.

Проектът на ГЕРБ за нова конституция 
обаче съдържа 80% от настоящата Кон-
ституция. Основните промени са

премахване на Великото 
Народно събрание

намаляването на броя на депутатите и 
по-къси мандати на тримата големи в 
съдебната система - председателите на 
върховните съдилища и главния про-
курор. Ключово в промените е премах-
ването на участието на президента при 
изборите в съдебната система - той вече 
няма да има право да ревизира или одо-
брява изборите. Така те ще бъдат гласу-
вани еднократно и без никаква допъл-
нителна санкция (досега президентът 
можеше да върне избора).

В същото време в проекта на ГЕРБ е 
предвидено прокуратурата да има пра-
во на законодателна инициатива, нещо, 
което от държавното обвинение предла-
гат отдавна.

Какви са промените?
Проектът предвижда създаването на 

съдебен съвет на съдиите, в който ще 
има 15 членове - шестима ще се избират 
от Народното събрание с мнозинство 
две трети, а седем - пряко от съдиите. В 
него по право ще участват председате-
лите на Върховния административен и 
касационен съд.

Създава се и съдебен съвет на про-
курорите, който ще се състои от общо 
11 членове. Петима от тях ще се изби-
рат от парламента с мнозинство от две 
трети от народните представители, а че-
тирима пряко от обвинителите. Един от 
членовете ще се избира пряко от сле-
дователите. В съдебния съвет на проку-
рорите по право ще участва и главният 
прокурор.

На практика предложенията на ГЕРБ 

са двата съвета да наследят сега дейст-
ващия Висш съдебен съвет (ВСС), кой-
то е разделен съответно на съдийска и 
прокурорска колегия (членовете на две-
те колегии в момента също се избират 
по квоти - професионална и парламен-
тарна - бел. ред.).

В предложените от ГЕРБ промени се 
въвежда и нов текст в Конституцията, с 
който изслушването на главния проку-
рор (регламентирано в момента в чл. 84, 
ал. 16 заедно с председателите на вър-
ховните съдилища и представляващия 
Висшия съдебен съвет - бел. ред.) се от-
деля в нова алинея.

Проектът на ГЕРБ предвижда, че кон-
ституцията ще може

да се променя 
от парламента

и премахва възможността за свикване 
на Велико Народно събрание.

Право на промяна на основния закон 
ще имат 1/4 от народните представители 
и президентът. Обсъждането на проме-

ните ще става не по-рано от един месец 
и не по-късно от три месеца след пос-
тъпването. Необходимото мнозинство 
ще е 3/4 от всички народни представи-
тели.

Гласуванията ще са три в три различ-
ни дни, каквито са и сегашните срокове 
за промяна на основния закон от парла-
мента. Запазен е и текстът, който пред-
вижда, че ако предложението получи 
по-малко от три четвърти, но не по-мал-
ко от две трети от гласовете на всички 
народни представители, то се поставя 
за ново разглеждане не по-рано от два 
и не по-късно от пет месеца. При новото 
разглеждане предложението се приема, 
ако за него са гласували не по-малко от 
две трети от всички народни представи-
тели.

За промените в конституцията, които 
са свързани с промяна на територията, 
устройството на държавата, основните 
права на гражданите, е необходимо мно-
зинство от четири пети от всички депу-
тати на три гласувания.

При окомплектоването на новите тек-
стове вносителите са пропуснали текст, 
според който промените в основния за-
кон се подписват от „председателя на 
Великото Народно събрание“, а не от 
председателя на парламента, каквато е 
логиката на останалите промени в тази 
глава.

В главата за основните права на граж-
даните няма въведени промени, но тя е 
преместена по-назад, отбелязаха наблю-
датели. В нея е записано, че мъжът и же-
ната са равни.

В НС ще влизат 
120 депутати

В частта за дейността и правомощия-
та на Народното събрание има няколко 
промени, освен вече обявените до мо-
мента - да бъде намален броят на депута-
тите от 240 на 120 души, както и главният 
прокурор да се отчита пред народните 
представители на всеки 6 месеца.

Главата „Президент на републиката“ 
възпроизвежда 13-те разпоредби на се-
гашната конституция, запазен е и броят 
им. Не са предвидени нови правомощия 
на държавния глава, въпреки запазване-
то на прекия му избор.

Видно от главата „Съдебна власт“, от-
нето е правото му да финализира избора 
на тримата големи - председателите на 
ВКС и ВАС и на главния прокурор, като 
не е предвидено издаване на укази от 
президента за назначаването им.

Не е предвидено и право на президен-
та на законодателна инициатива, дока-
то такова право е въведено за бъдещите 
съдийски и прокурорски съвет.

ГЕРБ предлага изборите да могат да 
се провеждат в два последователни дни 
при „обявена извънредна епидемична 
обстановка“, каквато в момента е в сила 
в страната заради коронавируса. Парти-
ята предлага още да не се гласува само 
машинно, а и с хартиени бюлетини.

Предложенията са записани в проект 
за изменение на Изборния кодекс, вне-

сен от ГЕРБ.
Документът не предвижда ред, по 

който биха се провели избори в два дни 
– дали членовете на секционните коми-
сии ще работят непрестанно през това 
време, какво ще стане с бюлетините, ако 
все пак има прекъсване между двата 
дни, и т.н. Вместо това вносителите прех-
върлят цялата отговорност на ЦИК, коя-

то да определи „условията и реда“ при 
такъв сценарий.

В законопроекта не е посочено и кой 
конкретно ще реши дали изборите да са 
в един или два дни, защото в текста е за-
писано „може". Според конституцията 
президентът е този, който насрочва из-
борите със съответна дата за провежда-
нето им.

ГЕРБ искат избори в два дни

Рестартът на Борисов: Повече 
за Гешев, по-малко за Радев

XПроектът на ГЕРБ за нова конституция орязва 
правомощия на президента, но дава на главния прокурор

Сн.: „Дневник“
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П
рокуратурата официално 
обвини двама мъже за инци-
дент по време на продължа-
ващите над месец протести 
срещу правителството. Слу-

чаят е от понеделник, когато в района 
на румънското посолство автомобил се 
опита да мине през блокадата на недо-
волните, след което колата беше изпо-
чупена. Тя се оказа шофирана от жена, а 
в нея бяха и двете й деца. Софийска ра-
йонна прокуратура е привлякла към на-
казателна отговорност 25-годишен мъж 
и друг, на 32 години. Първият е обвинен 
за повреждане на чуждо имущество и за 
хулиганство, наказанието за което е до 5 
години затвор. Вторият е обвинен само 
за хулиганство и той може да бъде осъ-
ден на до две години затвор.

Версиите за случилото се в понедел-
ник са доста различни. Версията на сви-
детелите на място е, че „колата е налетя-
ла“ и дори, че се е „врязала сред хората“ 
въпреки нормалния опит на протеста 
да я спре. Според други протестиращи, 
които са били на същото място в петък, 
когато кръстовището също е било бло-
кирано, до такива инциденти не се е сти-
гало, защото всички майки с деца в ко-

лите, които са искали да преминат, са 
обяснявали на протестиращите защо 
това им се налага без агресия в гласа и 
са били пропускани.

От прокуратурата съобщиха още, че 
мъжът с едно обвинение е пуснат срещу 
гаранция от 500 лева, а вторият обвиня-
ем е задържан за срок до 72 часа. След 
изтичането им ще бъде поискано взема-
не на мярка за неотклонение

„задържане под стража“
се уточнява в съобщението.

Междувременно адвокатът на арес-
тувания мъж с две обвинения Полина 
Велчева каза, че жената, която управля-
вала автомобила, е минала с него през 
велосипед и не е обърнала внимание, 
че пред гумите на колата е паднало мо-
миче.

„Георги Георгиев е роден през 1994 г. 
и работи като готвач. Той е бил част от 
протеста, който е стигнал до „Ситняко-
во“, пред румънското посолство. По не-
гови думи протестиращите са блокира-
ли и другия булевард – „Гео Милев“. От 
там е спрян достъпът на автомобили-
те, но един е успял да мине блокадата. 
На втората блокада хората са помолили 

шофьора да обърне, както са направили 
другите“, разказа адвокатката. Тя обяс-
ни, че Георги Георгиев не е знаел, че в 
колата има две деца, видял е само, че 
тя минава през едно колело. „Шофьор-
ът се засилва срещу хора, които са били 

пред колата. Момиче е паднало пред гу-
мите на колата. Било е голяма сумато-
ха, имало е и деца“, допълни тя. Георги 
е извикан от полицейските служители за 
справка, след това са му казали, че е за-
държан и е откаран в Първо РПУ.

Двама протестиращи отиват 
на съд, грози ги затвор
XТе са обвинени в хулиганство заради изпочупена кола, врязала се в протеста

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Трайно: Излекуваните от 
COVID-19 повече от заразените

Няколко поредни дни България 
регистрира повече излекува-
ни от заразени от коронави-

рус. Във вторник бе съобщено, че за 
денонощие излекуваните са 256, а 
новозаразените 135. Общият брой на 
преборилите вируса достигна 9442. 
От началото на епидемията заразе-
ните са 14 500. В болница са настане-
ни 768 пациенти, 56 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 256 повече за 
денонощието. 14 са смъртните случаи за последните 24 часа.

Шофьор уби 4-има на 
тротоара, сред тях и деца

Две деца, жена и мъж загинаха 
при тежка катастрофа край ка-
варненското село Белгун. Три-

ма души бяха тежко ранени при ин-
цидента. Причина за катастрофата е 
висока скорост и загуба на управле-
ние на автомобила. Загиналите са 
две братчета - на една и 12 години, 
тяхната майка, която е на 40 години, 

и 41-годишен мъж. Всички те са били пометени на тротоара в центъра на селото 
от „Форд Фокус“.

Сред ранените е 8-годишното братче на загиналите деца, което е с опасност 
за живота.

Паспортните служби  
с удължено време
Паспортните служби в София 

заработиха от по-рано, те ще 
приемат молби и в събота. 

Причина за промяната е струпване-
то на много хора, желаещи да подно-
вят документите си за самоличност. 
Най-много опашки има в Първо, Пето 
и Шесто РПУ. От началото на август  
18 000 души са подали заявление за 
подновяване на лични документи.

Родители искат и 
дистанционно обучение

Седмици преди новата учебна 
година да започне в условията 
на продължаваща епидемио-

логична обстановка, родители поис-
каха да се даде възможност и за дис-
танционно обучение в училище. На 
този етап от МОН предвиждат от вкъ-
щи да учат само децата с медицински 
проблеми. Според някои родители 

обаче всеки от тях трябва да има право да прецени дали да пусне детето си на 
училище. „Детето ми е абсолютно здраво, но то живее с възрастните ми роди-
тели. Това би ги изложило на риск“, обясни една от инициаторките на искането.

Трамвай блъсна  
и уби жена в София
Трамвай, движещ се по линия 

№5, блъсна и уби жена в райо-
на на площад „Македония“ в Со-

фия. Според информация от Спешна 
помощ жертвата е на 80 години. Оти-
шлите на местопроизшествието ме-
дици установили, че тя е починала 
на място. Наложило се да окажат ме-
дицинска помощ и на ватманката на 
трамвая, която е изпаднала в шок и получила нервен пристъп. Маршрутите на 
няколко трамвая бяха променени заради инцидента.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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БОРИС МИТОВ
„Свободна Европа“

„Значи, изключил съм си теле-
фона, защото тоя се е обадил 
на Маджо...“

С тези думи един от сви-
детелите в разследването на 

Антикорупционния фонд „Осемте джу-
джета“ и бивш депутат от НДСВ – Дими-
тър Ламбовски, се обърна към съпред-
седателя на „Демократична България“ 
Христо Иванов преди няколко дни. Това 
се случи по време на живо включване на 
политика във Фейсбук от блокадата на 
Орлов мост и затова той побърза да пре-
късне приближилия го мъж, който иска-
ше двамата да се снимат.

Последваха обвинения към Хрис-
то Иванов в „задкулисни обвързаности“, 
а пък той на свой ред попита премиера 
Бойко Борисов за неговата „лична исто-
рия с Пашата, с Маджо и със СИК“.

Ако тази история ви обърква и не раз-
бирате съвсем ясно кой кой е, кой кого в 
какво обвинява и как се разви всичко – 
следващите редове са за вас. Започваме 
от първия въпрос:

Кой е Маджо?
Маджо е прякорът на един от основа-

телите на бившата силова групировка 
СИК Младен Михалев. През 90-те години 
бизнесът му е бил свързван с редица ем-
блематични фигури като Румен Николов 
– Пашата, братята Красимир и Николай 
Маринови – Маргините, президента на 
„Славия“ Венцеслав Стефанов, покойния 
Милчо Бонев – Бай Миле, включително и 
с настоящия премиер Бойко Борисов.

Още преди да бъде изяснен контекстът 
на репликата на Ламбовски към Иванов, 
тя провокира разнопосочни тълкувания 

и интерпретации в социалните мрежи. 
На следващата сутрин медиите на депу-
тата от ДПС Делян Пеевски и председате-
ля на КРИБ Кирил Домусчиев започнаха 
да твърдят, че ситуацията издава връзки 
на Иванов с бившите силови групиров-
ки. Премиерът Борисов не коментира 
конкретно, но обърна внимание на „гуз-

ната физиономия“ на съпредседателя на 
„Демократична България“.

Самият Христо Иванов обясни реакци-
ята си с факта, че заговорилият го мъж 
наскоро е отправил сериозни твърдения 
за корупционна схема с участието на Спе-
циализираната прокуратура и може да е 
изложен на риск. Затова и побързал да го 
предупреди, че думите му се излъчват ди-
ректно във Фейсбук.

Димитър Ламбовски от своя страна за-
яви, че е искал да обсъди с Иванов опити 
да бъде спрян да

свидетелства 
по международно 
разследване

срещу високопоставен български поли-
тик, но премълча името му. Накрая от 
поредно изказване на Иванов по тема-
та стана ясно, че става въпрос за бившия 
изпълнителен директор на Българската 
банка за развитие (ББР) и ексдепутат от 
ГЕРБ Стоян Мавродиев.

Мавродиев пък се включи последен, 
заявявайки в свое обръщение до медии-
те в четвъртък, че ще заведе дело срещу 
Ламбовски заради клеветническата кам-
пания, подета „с цел да отклони внимани-

ето от скандала с видеото, в което той се 
обръща към Христо Иванов с реплика за 
Младен Михалев – Маджо"...

Скандалът провокира Христо Иванов 
да предизвика Борисов с въпрос:

„Кога Борисов ще излезе и ще разкаже 
конкретно и детайлно за своите бизнес 
връзки и своята лична история с Паша-
та, с Маджо и със СИК? Кога прокуратура-
та ще се заеме с тази история? В Търгов-
ския регистър ти (Борисов – б.а.) си ортак 
с тези хора, които се опитваш да ми при-
шиеш“.

Борисов засега 
запазва мълчание

за личните си контакти с хората, извест-
ни като бивши босове от СИК, въпреки 
множеството снимки и официални съ-
дружия, които ги свързват в миналото.

През 90-те години премиерът официал-
но участва заедно с Румен Николов – Па-
шата и бившия съветник в ДАНС Алексей 
Петров във фирма „Будоинвест“ ООД. От 
своя страна Николов е имал общ бизнес с 
Младен Михалев – Маджо, което той при-
зна през 2009 г. пред Софийския градски 
съд, който разглеждаше делото срещу 
братята Красимир и Николай Маринови - 
Маргините. Година по-късно МВР обяви, 
че Маджо, Големия Маргин и покойните 
Поли Пантев и Иво Карамански са рабо-
тили в структурите на вътрешното минис-
терство, също както и Борисов, преди да 
влезе в охранителния бизнес в началото 
на 90-те.

Прякорът на Младен Михалев невед-
нъж е споменаван и от настоящия коа-
лиционен партньор на ГЕРБ – лидерът 
на НФСБ и съпредседател на „Обедине-
ни патриоти“ Валери Симеонов. През по-
следните години той на няколко пъти е 
споменавал, че хора като Маджо и Мар-
гините „клатят държавата през туризма“, 
печелейки ключови концесии по Черно-
морието. Бойко Борисов никога не е ко-
ментирал в подробности отношенията си 
с всички тези оцелели по време на Пре-
хода представители на СИК.

Как отново се заговори 
за Борисов и Маджо?
XПознанството между двамата бе напомнено 

след една реплика към Христо Иванов

Младен Михалев-Маджо 
Сн.: Веселин Борнишев

Венцислав Стефанов, Румен Николов, Бойко Борисов (вторият вдясно) и Николай Златев на празненство на 
СИК. Маджо не пожелал да се снима.

Сн.: „Дневник“

https://cabinetleader.com/
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Ш
еста поредна седмица 
протестирaт българи-
те във Ванкувър, Кана-
да. „Това е малката ни 
битка в голямата бор-

ба за свободна България. Изглежда, че 
само тези, от които зависи тази свобо-
да, не разбраха какво трябва се напра-
ви“, каза Красимира Стоянова. Българи-
те във Ванкувър искат светът да знае, че 
България не се търгува. Те биха се вър-
нали в България, но не и при сегашното 
управление.

В неделя мощни викове за оставка ог-

ласиха Монреал.

„Мафията постави 
Родината на колене“

казват с тъга сънародниците ни. Бълга-
рите в Монреал са категорични, че си-
туацията в България вече не касае само 

хората на място, но и сънародниците ни 
в чужбина.

И българите в Торонто протестират 
вече няколко сед-
мици. През измина-
лата седмица те се 
включиха в онлайн 
протести и показаха 
свои плакати. Илия 
Илиев казва, че уп-
равляващите в Бъл-
гария трябва да се 
погледнат в огледа-
лото. Друга българ-
ка казва, че не иска 
да гледа повече как 
живеят роднините й 
в България.

Българи от Ота-
ва се включиха във виртуален световен 
протест под наслов „Нека бъдем заед-
но! Да направим промяната веднъж и 
завинаги“. Ралица Чолакова, която жи-
вее от години в Отава, е предала на ка-

надски политик, който е бил в Бълга-
рия през 1989 г., писмо от българите в 
цяла Канада с исканията им за оставка 

на Бойко Борисов. Освен това тя пома-
га за организацията на всеобщ протест 
на българите в Канада пред канадския 
парламент, който да се състои на 13 сеп-
тември.

Българи в Канада се готвят за 
всеобщ протест през септември

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българи и от други точки на света 
продължиха да протестират в подкре-
па на сънародниците в Родината. И в 
Германия, и във Великобритания, и в 
Испания, и Австралия за пореден път 
се солидаризираха с исканията за ос-
тавка на правителството на Бойко Бо-
рисов и на главния прокурор Иван Ге-
шев.

Дeмoнcтрaции имaшe в чeтири гeр-
мaнcки грaдa - Бeрлин, Мaнхaйм, Мюн-
хeн и Щутгaрт. Тaкивa прoтecти прeди 
дни имaшe прeд посолството на Герма-
ния в България. Бългaритe призоваха 
гeрмaнcкoтo прaвитeлcтвo дa прoмeни 
oтнoшeниeтo cи към cтрaнaтa и да из-
лезе с пoзиция cпрямo дeйcтвиятa нa 
бългaрcкoтo прaвитeлcтвo.

„Нашите искания са ясни и катего-
рични. А те са за върховенство на за-
кона в една правова и демократична 
държава, каквато България трябва да 
бъде като пълноправен член на Евро-
пейския съюз“, заяви Валентин Велич-
ков, протестиращ в Берлин.

Според Диляна Чирпанлиева, която 
е част от протестите в Мюнхен, на пър-
во място протестът е антикорупцио-
нен. „Искаме да видим адекватна борба 
с корупцията, електронно гласуване, 
адекватна съдебна реформа от хора, 
които са спечелили доверието ни“, по-
сочи тя.

Протести за пореден път имаше и 
през уикенда.

Във Виена се проведе четвъртото ор-
ганизирано недоволство на българите 
там. Този път демонстрантите симво-
лично завързаха очите си, показвайки 
недоволството си от мълчанието на ев-
ропейските институции. Всички там се 
подписаха в писмо, което ще бъде връ-
чено официално в представителството 
на Европейската комисия във Виена. А 
следващата седмица българи в Брюк-
сел ще протестират пред Европейската 
комисия срещу „престъпното управле-
ние на България“.

Протести имаше и в Осло, Лондон, 
Хамбург, Амстердам, Бостън.

По света: Европа, виж България!

XСънародници във Ванкувър, Монреал, Торонто и Отава пак поискаха оставки

Протестът във Ванкувър

Българка по време на виртуалния протест в Отава

https://www.paintersusainc.com/
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И 
миналата седмица беше из-
пълнена с протести на бъл-
гарите в САЩ и Канада. 
Мнозина се събраха и през 
делничните дни, с което до-

казаха, че забързаното ежедневие отвъд 
Океана няма да ги спре, докато прави-
телството на Бойко Борисов не подаде 
оставка.

Българите в Чикаго протестираха на 
два пъти – в сряда и в неделя. Първия път 
те направиха поход извън Ветровития 
град, до град Лейк Женева в Уисконсин. 
Това е вторият поход на сънародниците 
ни от Чикаго до околните градове. Мина-
лия път те отидоха до Милуоки, Уискон-
син. Този път някои от демонстрантите 
носеха плакати, критикуващи недосегае-
мостта на управляващите в Родината и в 
частност на премиера Бойко Борисов. В 
неделя българите от Чикаго подкрепиха 
виртуалния протест зад граница. „Иска-
ме истинско демократично управление 
в България“, казва Даниел Дженев, който 
е сред организаторите в Чикаго, в който 
живеят най-много българи в САЩ.

Първи протест организираха и бълга-
рите в Питсбърг. Те се събраха в неделя 
в един от парковете на града и направи-
ха свое видео, което пуснаха в онлайн 
групите за протестите по света. „Нашата 
държава,

нашето управление 
боледува

каза една от българките на протеста. 
„Ние сме тук да подкрепим всички про-
тестиращи в България и по света срещу 
корумпираното правителство на Бойко 
Борисов, срещу съветския тип прокура-

тура, оглавявана от Иван Гешев, срещу 
мафията в България, чийто аватар обяви, 
че е спечелил 21 милиона лева минала-
та година. Искаме всички тези хора да си 
отидат“, каза Емил Иванов, който е родом 
от Варна.

За първи път видяхме с плакати и зна-
мена и съна-
родници от 
Чарлстън, За-
падна Вир-
джиния. „Бой-
ко Борисов, 
не се крий 
като мишка“, 
п р и з о в а в а т 
те. „Оставка, а 
не поправка“, 
н а с т о я в а ш е 
също групата 

ни там.
За втори път българите в Бостън се 

обявиха за нулева търпимост към всич-
ки злоупотреби с власт и некомпетент-
ност в България. Българите от Ню Йорк, 
които бяха първи в организирането на 
протести в САЩ, също протестираха 
през изминалата седмица. Някои от тях 
се върнаха чак в България, за да викат за 
оставка.

Българският протест в Америка: 
„Оставка, а не поправка“

XСънародници от Щатите за пореден път поискаха 
правителството и главният прокурор да си ходят

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българи от Бостън

Сънародници от Чарлстън, Западна Вирджиния

Протестът в Питсбърг

Подкрепа и от българи в Чикаго

https://taniasells.com/
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З
апознанство и брак в САЩ за-
вършиха с развод и тормоз 
в България. Драмата на една 
бразилка, омъжена някога за 
българин, продължава годи-

ни, през които тя не успява да види де-
цата си.

Розанджела Свиеркоски за първи път 
е била с тях насаме преди десетина дни. 
За едва 15 минути.

Бившият й мъж един ден взел Ана и 
Джон от детска градина и повече не ги 
върнал. Жената е била подложена на ис-
тински терор, а 5 г. по-късно вече е от-
чаяна, че ще получи отнякъде помощ в 
битката за децата си, разказва история-
та й „24 часа“.

Розанджела Свиеркоски е учен с ав-
торитет, има много научни публика-
ции, доцент е по приложна математика 
в БАН, преподава и в американски уни-
верситет. Канена е на авторитетни фору-
ми по цял свят, но вече приема покани 
само в България. В повечето време ра-
боти от София.

Миналата година разказала история-
та си в книга за деца. Озаглавила я е „За 
малкия Йонджи с огромна любов“. Пре-
ведена е на български, английски и пор-
тугалски.

Подарила я е и на папата
при гостуването му в София.

Бразилката иска да помогне и на дру-
ги родители в подобна ситуация. Търси 
точния алгоритъм как се действа в таки-
ва ситуации.

Розанджела се омъжила за българ-
ския си съпруг в САЩ през 2009 г. И 
двамата са учени. Дошла в България по 
проект на ЕС от университета в Тексас, 
започнала работа в БАН в Института по 
информационни и комуникационни тех-
нологии. Семейството пътувало често от 
България до САЩ и обратно.

Дъщеря й е родена в България, а си-
нът й - в САЩ през 2012 г.

След раждането му бащата настоял 
да се приберат в родината му. Щом стъ-
пил на родна земя, подал молба за раз-
вод, без да каже на Розанджела. При ид-
ването в България бразилката не знаела 
и думичка на български. По думите й той 

се опитвал да внуши на всички как тя ще 
вземе децата, ще избяга в чужбина и по-
вече няма да ги види.

Физическият тормоз 
ескалирал

И по-рано мъжът й посягал, но все ми-
слела, че ще спре. Розанджела е била 
настанена за 3 месеца в центъра за за-
щита „Анимус“. Била е там с кърмачето 
на 5 месеца и 2-годишната тогава дъще-
ричка. „Там се почувствах сигурна, няма 
да има повече насилие. Тогава можех да 
отида на хотел или да си наема апарта-
мент, но адвокатът и посолствата на Бра-
зилия и САЩ ме посъветваха да остана, 
за да съм защитена. Бях сама, без нико-
го, без помощ“, разказа пред „24 часа“ 
жената.

От 2012-а за една година тя сменила 3 
жилища, за да избегне скандалите и на-
силието. През 2015 г. останала само с ра-
ботата към БАН, защото проектът на ЕС 
приключил. Тогава всъщност дори няма-
ла постоянно място. Затова една учебна 
година работила в Англо-американско-
то училище в Лозен като преподавател 
по математика. През 2016 г. спечели-

ла конкурс в Института по океанология 
към БАН във Варна. Но когато започна-
ла работа на морето, мъжът й пак запял 
песента, че така иска да избяга с децата.

През октомври той отишъл, взел ги от 
детската градина и повече не ги върнал.

2 години майка им изобщо не е знаела 
къде са. А оттогава ги е виждала много 
рядко. 15-те минути миналата седмица 
са първите мигове насаме с тях. Преди 
това редките срещи задължително били 
в присъствието на социален работник 
или на бащата.

През 2016 г. той започнал дело за ро-
дителски права в Костинброд. Премес-
тил се уж да живее в къщата в Годеч 
заради адресната регистрация. „Там, 
каквото каже той, това става“, обяснява 
майката. В Костинброд съдът решава да 
му дадат децата, но на втора и трета ин-
станция родителските права са отреде-
ни на Розанджела.

През декември 2017 г. тя успяла да 
отиде да види малките в неговата къща. 
Веднага обаче дошла и свекървата и ста-
нал скандал до бога. Тогава й посегнал 
за пореден път, доста тежко. И досега 
има проблеми с врата.

След тази поредна драма

Розанджела се върнала 
за година в САЩ

и за да спечели нещо, и да търси лече-
ние на травмата, нанесена от бившия.

Говорела с децата по вайбър, но те не-
винаги били отзивчиви - според майката 
са ги настройвали срещу нея. На послед-
ната среща обаче били любвеобилни, а 
малкият казал: „Притеснявам се за мама, 
защото е сама.“

Не посмяла да пробва да отиде в част-
ното училище в София, в което учат, за 
да не усложни още повече абсурдната 
ситуация. Сега Розанджела вече има съ-
дебно решение за защита от насилника. 
Но остава отчаяна, защото никой нищо 
не правел по казуса. Единствено от Дър-
жавната агенция за закрила на детето са 
издали предписания бившият съпруг да 
изпълнява решенията на съда, разказа 
още тя.

„В случая се касае за тежък родител-
ски конфликт, в който са въвлечени две 
деца, а също така и множество институ-
ции. За да се разгласят сведения и данни 
за децата и за личната история, е необ-
ходимо съгласието и на двамата родите-
ли, писмено становище на органа, пред-
приел мярката за закрила по отношение 
на децата, в случая дирекция „Социално 
подпомагане“, коментираха от агенция-
та за закрила на детето.

След брак в САЩ – тормоз в BG. 
Една драма от София

XБразилката Розанджела се бори за децата си – 
едното родено в Америка, другото в България

Розанджела не може да скрие сълзите си. 

Сн.: „24 часа“

Розанджела преди две години в поредната си 
медийна изява в битка за децата си. Корицата на книжката, написана от бразилката.

Кадър: Bulgaria ON AIR

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
ратът на криптокралицата 
Ружа Игнатова, издирвана от 
САЩ и други държави за из-
мама за милиарди, се спаси от 
90 години затвор. Константин 

Игнатов бе задържан в Щатите, но вече 
не е сред основните обвиняеми по про-
цеса срещу OneCoin, след като се е спо-
разумял с адвокатите на ищците инвес-
титори.

Новината бе разпространена от биз-
нес изданието Finance Magnates.

Подробностите за съдебната спогод-
ба остават неясни, но представители на 
всички инвеститори, претърпели голе-
ми финансови загуби от измамата, зая-
вяват, че „не пречат по никакъв начин“ 
на по-нататъшно разследване срещу 
други обвиняеми. От цитирани докумен-
ти става ясно, че процесът ще продължи 
да бъде насочен към друга ключова фи-
гура на OneCoin - сестрата на Констан-
тин Ружа Игнатова, която е основател на 
компанията, считана за Схема на Понци, 
тоест финансова пирамида, цитира из-
данието „България днес“. Българката из-
чезна през 2017 г., след като бе издадена 

тайна заповед за нейния арест.
Докато точните причини за уреждане 

на случая засега не са ясни, вече се раз-
бра, че Игнатов

проговори срещу 
изчезналата си сестра

Станаха известни негови думи, че е 
предоставил на щатското правителство 
информация „за престъпленията, кои-
то извърших, и всяка информация, коя-
то имах за OneCoin и свързаните с тях 
хора и престъпленията, които са извър-
шени там". Игнатов твърди, че те са дело 
на членове на неговото семейство. Това 
били сестра му и майка му Веска, която 
играе важна роля в работата на OneCoin.

Самият Константин дори бил наел час-
тен следовател, за да намери Ружа, но 
той се кълне, че не е разговарял с нея, 
откакто изчезнала. Преди месеци той 
твърдеше, че тя се е покрила заради не-
доволството от вложили стотици хиляди 
долари инвеститори, които осъзнали, че 
става въпрос за пирамида. Игнатов при-
зна, че е лъгал, като преди да бъде за-
държан, твърдеше, че има контакт със 

сестра си. Това ставало доста време, 
след като тя вече мина в нелегалност, 
за да се поддържа спокойствие, че Ружа 
ръководи бизнеса.

Има теория, че криптокралицата може 
да се появи отново в обществото след 
броени дни. В мрежата за видеосподеля-

не YouTube се появи близо едноминутно 
клипче, на което на румънски се анонси-
ра среща на OnеCoin инвеститори под 
наслов „Легендата за One". Тя ще се про-
веде от 21 до 23 август. Освен че е посо-
чено, че домакин ще е Букурещ, няма по-
вече данни за конкретното място.

Братът на Ружа Игнатова се спаси 
от 90-годишна присъда в Щатите
XРодиха се слухове, че криптокралицата може да се появи публично до дни

Сн.: Архив

http://www.silvicominc.com
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П
ътуването до България тази 
година е една от най-обсъж-
даните теми заради посто-
янно менящата се ситуация 
кои държави имат ограни-

чения за влизане без наличен отрицате-
лен PCR тест за коронавирус или пълна 
забрана за влизане от определени стра-
ни.

В BG VOICE засегнахме темата няколко 
пъти. По последни данни от български-
те власти в България, български гражда-
ни могат да влизат и без този тест, но в 
този случай ще бъдат поставени под ка-
рантина, ако не направят такъв тест до 
24 часа от пристигането си.

Това са знаели и Даниела и Борислав 
Иванови. Но при излитането им от Сан 
Франциско към София самолетната ком-
пания отказва да им издаде бордни кар-
ти. „Трябва да имате отрицателен тест за 
коронавирус, казват те. 

Иначе няма да ви пуснат 
в България

Другата опция, за която обяснили слу-
жителите на турските линии, била да си 
направят тест в Турция. „Аз ги питам: „А, 
хотели?“. Те ми казват „Ами ще си наме-
рите“, обяснява Даниела.

Даниела и Борислав са български 
граждани. Имат бизнес в София в облас-
тта на високите технологии. Имат дъще-
ря и внуци, които живеят в Сан Франци-
ско. Идват в Америка да ги видят поне 
два-три пъти годишно и се връщат об-
ратно. Никога не са мислили да имат 
американски документи и никога не са 
имали такива. „Аз това й обяснявах на 
служителката, която отказа да ни качи – 

че имаме само български паспорти и че 
няма начин българската държава да не 
пуска български граждани“, казва Дани-
ела. „Изпаднахме малко като в безизхо-
дица, отчайващо си беше. Самолетът из-
лита скоро, а ние не можем да се качим“, 
споделя Борислав.

Борислав започва да търси кой може 
да им помогне. Първо пробва кризис-
ния номер на МВнР в България, но тъй 
като в България е нощ, не намира ни-
кой веднага. После се сеща да прове-
ри дали има телефони на консулствата 
в САЩ. „Докато рови в интернет, мъжът 
ми казва, че е намерил телефоните на 
консулството в Ню Йорк и Лос Андже-
лис“, спомня си Даниела. - Аз му казах 
да пробва да звънне в Лос Анджелис, за-
щото сме в тяхната часова зона. Вдигна 
ми една много отзивчива жена. Обясних 
й какво става. Тя каза, че е невъзможно 
български граждани да не могат да се 
приберат в България. Поиска да гово-
ри с някой от турските линии. Подадох 
телефона на служителката, която изгле-
ждаше като шефка.

Служителката 
поиска имейл

Жената от консулството ми обясни, че 
не може да го прати веднага, но ме по-
пита колко минути има до полета. Казах 
й 45 минути. Жената от консулството ми 
обеща да прати имейла след 30 минути“, 
обяснява Даниела.

„Буквално като че ли на 30-тата минута 
жената от консулството отсече времето 
и аз, и служителите на авиокомпанията 
получихме имейла. Много съм благодар-
на. После успях да издиря името на же-
ната, защото в суматохата не можах да го 
запомня – Теодора Недкова. Има и таки-
ва хора“, казва развълнувано Даниела.

От турските авиолинии приемат из-
пратения имейл и веднага издават борд-
ни карти на българското семейство. От-
нема им около 10 минути и Даниела и 
Борислав тръгват на бегом към гейта. 
„Това, което много ме очарова, е, че гос-
пожа Недкова пак ми звънна да провери 
дали всичко е наред и ни пожела прият-
но пътуване“, добавя Даниела.

Даниела и Борислав е трябвало да пъ-
туват с германските авиолинии, но за-
ради забраните за влизане на хора от 
шенгенските държави в САЩ са смени-
ли билета да минат през Турция. Много 
са искали да видят внуците, защото не ги 
били виждали 8 месеца. Пазили се, раз-
бира се, заради коронавируса, за да не 
се разболеят и да могат да пътуват, защо-
то искали внуците им да имат усещането, 
че имат баба и дядо. В САЩ мерките им 
се струват

много по-затегнати 
от България

но се радват, че дъщеря им и семейство-
то им са добре.

Даниела и Борислав пристигат в САЩ 
на 15 юли и излитат обратно за София на 
13 август. „В самолета пътувахме с маски. 
На връщане самолетите бяха по-пълни и 
нямаше такава дистанция между пътни-
ците“, казва Борислав.

В София Даниела и Борислав си пра-
вят тест за коронавирус. 24 часа след 
пристигането си. И двамата не са болни. 
Изпратили са резултатите до РЗИ-София 
и те са ги освободили от карантина. И 
двамата казват, че българите трябва да 
не се отказват пред настояването на слу-
жители, че не могат да пътуват от и до 
България. „На софийското летище видя-
хме една жена, която е трябвало да лети 
до Бостън, мисля, че беше, но са я върна-
ли от Германия, защото е шенгенска дър-
жава“, обяснява Борислав. „Върнали са я 
като куфар и тя явно не е могла да обяс-
ни, че трябва да пътува и не е знаела как-
во да направи“, добавя той.

„Ако знаете правата си, настоявайте, 
че сте в правото си. Изпринтирайте си 
актуална информация направо от сайт 
на някоя институция или посолство и я 
показвайте, ако ви спрат“, съветва Дани-
ела. Тя и Борислав вече правят планове 
да дойдат в САЩ за Коледа, традиция, 
която спазват заради внуците си от мно-
го години. Надяват се ситуацията с коро-
навируса да се е подобрила дотогава.

От САЩ към BG: Българи в капан  
в Сан Франциско заради COVID-19

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

X„Изпаднахме в безизходица, отчайващо си беше. Самолетът 
излита скоро, а ние не можем да се качим“, разказаха те

Даниела и Борислав Иванови
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

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

Тръмп иска среща с Путин 
преди изборите

Президентът Доналд Тръмп е ка-
зал на сътрудници, че би искал 
да проведе лична среща с руския 

президент Владимир Путин преди избо-
рите за президент през ноември, спо-
ред четирима души, запознати с диску-
сиите. Служители на администрацията 
са изследвали различни възможности 
за време и място за срещата, включително и възможност за такава следващия 
месец в Ню Йорк. Целта на разговорите ще бъде двамата лидери да обявят на-
предък към ново споразумение за контрол на ядреното оръжие между САЩ и 
Русия, заявиха запознатите с дискусиите.

Починалите от COVID-19  
в САЩ вече са над 170 000

Смъртните случаи от коронави-
рус в САЩ станаха над 170 000, 
а здравни служители изразиха 

тревога, че COVID-19 може да усложни 
есенния грипен сезон. Смъртните слу-
чаи са нараснали с 483 през последното 
денонощие, показват данни на Ройтерс, 
а щатите Флорида, Тексас и Луизиана са 

отчели най-голямо увеличение на жертвите. В САЩ досега има най-малко 5,4 ми-
лиона потвърдени заразявания с коронавирус, което нарежда страната на първо 
място в света по този показател.

Почина Робърт Тръмп, по-
малкият брат на президента
Робърт Тръмп, по-малкият брат на 

президента, е починал в събота 
вечерта в болница в Ню Йорк на 

71-годишна възраст. Това съобщи сами-
ят Доналд Тръмп. Той е посетил брат си 
в болницата в петък, след като от Белия 
дом съобщиха, че е тежко болен. Робърт 
Тръмп заведе съдебно дело от името на 
семейството, за да спре публикуването на разобличаваща книга с автор на пле-
менницата на президента Мери. Книгата все пак беше публикувана.

Десетки ранени и арестувани 
на протести в Чикаго

Протести срещу насилието в Чика-
го през уикенда завършиха с 24 
задържани демонстранти. При 

сблъсъци са били ранени 17 полицаи. 
Според полицията в града това е стана-
ло, след като провокатори са се включи-
ли в шествието. Хората са започнали да 
налагат униформените с различни пред-

мети, сред които дори и скейтборд, и са ги пръскали с лютив спрей.Според Дей-
вид Браун от полицията в Чикаго денят е започнал мирно в южната част на града, 
след това обаче се е присъединила група, която е започнала да прави провока-
ции.

Ню Йорк отваря спортните 
зали след седмица
Губернаторът на Ню Йорк Андрю Ку-

омо съобщи, че спортните зали в 
щата ще могат да отворят още на 24 

август. Това обаче ще се случи на една 
трета от капацитета им и ако изпълняват 
стриктно здравните мерки срещу новия 
коронавирус, включително изискване-
то за носене на маска. Властите по места 
трябва да проверят всяка зала преди от-
варянето й. Губернаторът на Ню Йорк каза още, че вчера процентът на заразява-
не с коронавируса в щата е спаднал до 0,71 на сто, което е най-ниската стойност 
на този показател от началото на пандемията.

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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С
енатът се разпусна преди дни 
за лятна ваканция до сеп-
тември – най-новият знак, че 
сделката за нов пакет за ко-
ронавирусна помощ остава за 

есента.
Лидерът на мнозинството в Сената 

Мич Макконъл бе свикал заседание по 
въпроса през миналата седмица, което 
технически беше през почивката, коя-
то официално стартира през август. Това 
беше последен опит от страна на Макко-
нъл за създаване на условия за админи-
страцията и демократите в Конгреса да 
постигнат споразумение за отпускане на 
пари за намаляване на икономическите 
вреди от коронавируса.

Но при разговори без напредък се-
наторите твърдят, че да продължат да 
провеждат ежедневно срещи с прибли-
зително половинчасови сесии, е почти 
безсмислено. Конгресмените от долна-
та камара вече излязоха във ваканция и 
се очаква да се върнат на Капитолийския 
хълм на 14 септември.

„Ще имаме редовни проформа срещи. 
Ако председателят на Камарата и лиде-
рът на малцинството в Сената решат най-
накрая да одобрят още един пакет … ще 
е необходимо двупартийното съгласие 
да се срещнем за приемане на закон по-
рано“, каза Макконъл.

Макконъл добави, че се надява Сена-
тът да бъде в състояние да действа ско-
ро. Сенаторите ще получат най-малко

24 часа предизвестие 
за връщане

ако демократите, министърът на финан-
сите Стивън Мнучин и шефът на Белия 
дом Марк Медоуз успеят да се догово-
рят колко пари ще се отпускат и е на-
срочено гласуване. В противен случай 
Сенатът ще се събере официално чак 
на 8 септември. Което означава, че ако 

няма сделка преди това, хората ще по-
лучат втори чек от държавата след сеп-
тември.

Сенаторът републиканец Чък Грасли 
от Айова прогнозира по време на конфе-
ренция миналата седмица, че ако прего-

варящите не се договорят до четвъртък, 
президентските укази на Тръмп за 400-те 
долара, за забрана за изгонване от дома, 
отлагане на плащанията по студенските 
заеми и отмяна на данъка върху запла-
тите ще бъдат единствените указания за 
финансови стимули до септември.

Четиримата ключови 
преговарящи – 

Мнучин, председателя на Камарата 
Нанси Пелоси, Марк Медоуз и Чък Шу-
мър, председател на демократите в Се-
ната, не са се срещали лично от почти 
две седмици, когато официално прего-
ворите се провалиха.

И единственият контакт, който се осъ-
ществи миналата седмица, е когато Мну-
чин се обади на председателя на Камара-
та Нанси Пелоси (в сряда). Но това доведе 
до остри изявления от двете страни, кои-
то само илюстрират колко двамата нямат 
допирни точки какви пари ще се отпус-
кат по новия спасителен план.

Чакате нов чек от 
$1200? Може да дойде 
чак след септември
XСенатът се разпусна за лятна ваканция и новият 

пакет помощи вероятно ще остане за есента

Сн.: Архив

https://www.saintjohncapital.com/
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П
оследният и най-напрегнат 
етап от президентската над-
превара в САЩ започна. Де-
мократите откриха полити-
ческия сезон за изборите за 

държавен глава през ноември с онлайн 
конференция, която трябваше по план 
да се състои в Милуоки. Конференцията 
на републиканците предстои да се про-
веде следващата седмица. Целта на фо-
румите е да очертаят приоритетите на 
партиите и на кандидатите си и да дадат 
сцена на бъдещи политически звезди.

Въпреки дигиталния формат на кон-
ференцията на демократите, която за-
почна без обичайното струпване на 
хора и приповдигнато настроение, ора-
торите дадоха всичко от себе си, за да 
покажат кой е Джо Байдън и защо заслу-
жава да бъде следващият президент на 
Съединените щати. Обикновени хора и 
политици се включиха в негова подкре-
па с ентусиазъм и готовност за промяна 
през ноември, която беше силно зарази-
телна.

Водеща на конференцията беше Ева 
Лонгория. Тя каза, че Америка може да 
бъде по-добра страна от разделената 
държава, в която се е превърнала през 
последните четири години. В начало-
то на форума химнът беше изпълнен от 
хор с певци от всички 50 щати. Основ-
ното мото на конференцията беше „ние, 
народът“.

Участие в първия ден на конферен-
цията взеха губернаторите на Ню Йорк 
и Мичигън Андрю Куомо и Гретчен Уит-
мър, кметът на Чикаго Лори Лайтфут, 
кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, 
сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс 
и бившата първа дама Мишел Обама. 
Куомо, който е яростен противник на 
Тръмп, каза, че не президентът е създал 
разделението в Америка, а че разделе-
нието е създало Тръмп. Куомо беше ка-
тегоричен, че коронавирусът е пока-
зал, че лидерите имат значение и от тях 
зависи кой умира и кой ще живее. Той 
каза, че

Америка има нужда 
да излекува душата си

и избирането на Джо Байдън за прези-
дент е първата стъпка в тази посока.

На форума бяха поканени и членове 
на семейството на Джордж Флойд – чер-
нокожият мъж, който умря след смър-
тоносна полицейска хватка с коляно на 
врата, както и майката на Ерик Гарнър – 
чернокож мъж, който през 2015 г. беше 
притиснат по врата с ръка от полицай и 
който умря, докато беше транспортиран 
в полицейския ван. Те призоваха за спи-
ране на полицейското насилие.

Демократите показаха и хора, кои-
то са вярвали в Тръмп, но са се разо-
чаровали от него. Такъв беше случая с 
Ерик от Илинойс, който каза, че е гласу-
вал за Тръмп през 2016 г., но сега, раз-
очарован от ставащото в страната, се е 
регистрирал като демократ и ще гласу-
ва за Байдън. Друга история беше тази 
на Кристин Уркиза от Аризона. Тя раз-
каза как баща й вярвал на Тръмп, че ко-

ронавирусът е под контрол, и когато за-
поведта за стоене по домовете в нейния 
град била вдигната, той отишъл на кара-
оке бар. Заразил се и постъпил в болни-
ца. Бил поставен на дихателен апарат и 
след пет дни, изпълнени с агония, ум-
рял. „Единствената болест на баща ми 
беше, че се довери на Доналд Тръмп и 
заради това той плати с живота си“, каз-
ва Кристин.

В конференцията участва и Джон 
Кейсик, който като бивш републикан-
ски кандидат направи немислимото и 
призова партията си да гласува срещу 
собствения си лидер. В речта си бивши-
ят губернатор на Охайо посочи колко 
зле се справя президентът с кризата от 
коронавируса, колко е вредна ретори-
ката му и как няма желание да привле-
че обратно разочарованите републи-
канци.

На практика речта на Кейсик бе пока-
на към умерените избиратели да се при-
съединят към демократите.

Сандърс не пести подкрепа
През 2016 г. разделенията сред демо-

кратите бяха очевидни - сенаторът от 
Върмонт Бърни Сандърс, който се бори 
ожесточено с Хилъри Клинтън за номи-
нацията, така и не я подкрепи достатъч-
но силно по-късно. Същото направиха 
и неговите избиратели, които гледат на 
върхушката на партията с дълбок скеп-
тицизъм.

Сега обаче Сандърс е изцяло зад Бай-
дън. Макар да признава, че мненията им 
по някои въпроси се различават, той оп-
исва Тръмп като екзистенциална запла-
ха за демокрацията. „Провалът ще ни 

струва толкова скъпо, че не можем да си 
го представим“, каза той.

Атаката на Мишел Обама
От историческа гледна точка наблю-

дателите са категорични, че това е било 
безпрецедентно: съпругата на бивш 
президент да нападне настоящия. Но 
Мишел Обама никога не се е придър-
жала към традиционната роля на пър-
ва дама.

Откакто напусна Белия дом, тя стана 
още по-голяма звезда, а проучвания-
та на общественото мнение често я по-
ставят сред най-уважаваните и харес-
вани жени в Америка. Тя използва тази 
си сила, за да отправи остра атака към 
Тръмп.

„Той имаше повече от достатъчно вре-
ме да докаже, че може да се справи с 
длъжността, но очевидно това е извън 
способностите му. Той не може да се 

справи с настоящето. Просто не може 
да бъде човекът, от когото се нуждаем“, 
каза тя. „Ако запомните едно нещо от 
речта ми, нека е това: ако смятате, че не 
може да стане по-лошо, повярвайте ми, 
че може; и ще стане, ако не гласуваме за 
промяна.“

„Единствената надежда да прекратим 
този хаос е да гласуваме за Джо Байдън, 
сякаш животът ни зависи от това“, каза 
Мишел Обама.

Емпатия
Това е основното качество, което 

поддръжниците на Байдън подчерта-
ват. Мъжът, загубил първата си съпруга 
и дъщеричката си в автомобилна ката-
строфа и един от синовете си заради рак 
на мозъка, ще съумее да утеши и спаси 
американците от тройната криза - коро-
навируса, икономиката и гражданското 
недоволство, смятат те.

XМотото на конференцията за официалното номиниране на Байдън беше „ние, народът“

„Може и да стане по-лошо“: 
Демократите срещу Тръмп
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З
дравей, Ангел! В момента лих-
вите, които банките дават на 
спестовните акаунти, са поч-
ти равни на нула и както из-
глежда тази тенденция ще се 

задържи в идните години, според Феде-
ралния Резерв. Каква е алтернативата 
за спестени пари, където евентуално 
да генерират малко повече лихви и по-
тенциален растеж на стойността в 
следващите 3 до 5 години, а защо не и 10 
години, ако не се наложи да ги използва-
ме преди това?

Това е чудесен въпрос, който ме питат 
доста хора в последните два месеца. Си-
гурен съм, че дори след тази статия тези 
запитвания няма да спрат, защото наис-
тина в момента банките предлагат една 
сигурна загуба на покупателната спо-
собност на нашите пари в следващите 
години – лихви, изключително близки 
до нулата, и потенциална инфлация над 
нормалните около 3% на година по офи-
циални данни за последните над 20 го-
дини.

Сега, когато говорим за по-високи 
лихви и потенциален растеж на дадена 
сума, това автоматично означава, че ние 
трябва да сме готови да поемем малко 
или много повече риск с инвестираната 
от нас главница за идните месеци и го-
дини. Няма как да заобиколим този факт 
и оттук трябва да започнем да гледаме 
реалностите в очите. Обикновено там, 
където има повече потенциална въз-
връщаемост, там има и повече потен-
циален риск за инвеститора.

Но при изграждането на правилна 
стратегия от инвеститора и инвести-
ционния съветник (човек като мен, кой-
то помага на инвеститорите да изградят 
правилен подход към инвестирането), 
този риск може да бъде намален до ми-
нимални нива и в същото време да даде 
шанс за сравнително добра печалба, 
особено ако даденият инвеститор раз-
полага с нужното време и може да из-
чака да отминат „бурите“, които могат да 
се зададат във всеки един момент на па-
зарите, дори когато небето е най-ясно и 
чисто.

Една от стратегиите, 
които работи

добре в много от случаите, е разделяне 
на събраната сума на три равни части и 
използването на всяка една от тях в раз-
личен вид инвестиция с различен със-
тав от инвестиционни инструменти.

Например, една трета от сумата може 
да отиде просто в кешов акаунт като 
Money Market, който да няма за цел да 
носи печалби, а да е просто там като 
първа възможност за достъп до пари, 
в случай на нужда от първа необходи-
мост - очаквана или неочаквана. Тази 
една трета от парите няма да расте и ще 
изглежда точно като спестовен банков 
акаунт, но пък няма да губи от времен-
ната си стойност при промените на па-
зарите и икономиката в седмиците, ме-
сеците и годините напред.

Втората част от спестената сума може 
да бъде спокойно инвестирана в срав-
нително „тромави“ общински фондове, 
които да имат за цел да ни дават месечен 
дивидент и потенциален растеж на глав-
ницата, където дивидентите не се обла-
гат с федерални (и понякога щатски) да-
нъци. Този вид инвестиция може да ни 
доведе около 2-4% на година в следва-
щите 3-5 години, което има потенциала 
да победи банката, но, разбира се, носи 
и леки рискове, ако има временни спа-
дове на пазарите.

Например в началото на пандемията 
дори и общинските фондове бяха нама-
лили стойностите с около 5% за период 
от 2 месеца, но бързо коригираха ситу-
ацията и много от тях вече надминават 
стойността си преди да започне панде-
мия, което е показателно за тяхната ста-
билност дори в сравнително кратки сро-
кове.

Третата част от спестената сума би 
имала най-висок потенциал при фондо-

ве, които са изградени от акциите на го-
леми корпорации, и такива, които се на-
мират основно в технологичния сектор. 
Тази трета част бих оставил най-дълго 
на пазарите, защото тя има най-голям 
потенциал за печалба, но и потенциал-
но най-висока амплитуда и временни 
спадове. Ако обаче фондовете са добре 
избрани и наблюдавани през различни-
те етапи на пазарите при спадове и по-
качвания, както и ако са ръководени от 
добри мениджъри, шансовете на много 
от тях за един добър растеж (сравнено с 
банката) в бъдещето са доста добри.

Примери за такива 
видове фондове

бих посочил два от тях, с които аз лич-
но работя, но няма да разкрия в детайли 
пред широката публика, защото все пак 
това е нещо, до което имат достъп мои-
те лични клиенти и това е една от при-
вилегиите, с които могат да се ползват, 
работейки с мен и давайки ми своето 
доверие.

Само ще спомена, че инвестирани $10 
000 във фонда с огромни американски 
компании за последните 5 години са на-
раснали до $19 000.63 към днешна дата 
(10-ти август 2020-а) и за последните 10 
години тези същите $10 000 са стигнали 
сумата от $44 408.03, ако не са пипани от 
тях или добавени допълнителни суми за 
този период.

По същата стратегия, $10 000 инвести-
рани в лично избрания от мен техноло-
гичен фонд за последните 5 години би 
бил на стойност $24,039.27 днес и за по-
следните 10 години, неговата стойност 
би била равна на $52,561.51.

Важното е обаче да се отбележи, че 
тези суми не играят постоянно и само 
нагоре във всеки един момент. Има пе-
риоди на спадове и покачвания, но ва-
жното е да не се поддаваме на емоции и 

да продаваме на загуба при ситуации на 
спад, каквито е имало и пак ще има в бъ-
деще със сигурност.

При пенсионните стратегии ние тър-
сим месечен и годишен доход от нашите 
инвестиции и можем по-лесно да прео-
долеем психически спадовете през го-
дините, поне при повечето хора е така, 
когато нещата са им обяснени в детайли 
и внимателно, за да могат да ги разберат 
правилно.

Но при

по-краткосрочните 
спестовни акаунти

може да се наблюдава много по-голямо 
ниво на психологическо напрежение, 
защото в много случаи хората не при-
емат лесно спадовете на своите пари, 
които до момента са имали само при-
видната сигурност на банките, но тази 
сигурност с течение на времето им ко-
ства загуба на реалната стойност на па-
рите им и покупателната им способност 
с тях.

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.

Въпросите, които четете, са зададе-
ни от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

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

Каква е добрата алтернатива на 
банката за моите спестявания?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица
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В 
условията на коронавирус-
на пандемия все повече ин-
веститори се питат дали зало-
зите им на недвижими имоти 
все още са атрактивни, или 

те трябва да се оттеглят от тях, пише 
Financial Times.

Като цяло има три фактора, които по-
ставиха дългосрочните цени на имотите 
под риск. Първо, масовото преминаване 
към дистанционна работа доведе до по-
слабо търсене на офис площи. Големите 
компании вече удължиха възможността 
служителите им да работят дистанцион-
но до есента, като Google посочи на по-
вечето от своите 200 хиляди служители, 
че могат да работят от домовете си до 
юли 2021 г.

Подобно развитие значи, че много 
хора

ще се откажат 
от скъпите си имоти

в града и ще се насочат към по-евтини 
варианти в крайградските и селски ра-
йони, което ще намали стойността на 
жилищните имоти и ще подкопае въз-
вращаемостта.

Промяната също ускори дигитализа-
цията, автоматизацията, роботиката и 
внедряването на нови технологии, кое-
то ще гарантира, че компаниите могат да 
работят ефективно с по-малко служите-
ли. Тази тенденция ще изостри намале-
ното търсене на физически помещения.

Второ - след коронавирусната криза 
правителствата ще търсят нови източ-
ници на приходи. Секторът на недвижи-
мите имоти може да бъде изложен на по-
високи данъци, тъй като правителствата 
ще предпочетат този вариант, вместо да 
увеличават данъка върху доходите в мо-
мент на висока безработица. Това също 
ще натежи на цените на недвижимите 
имоти и възвращаемостта.

Трето - притежаването на земя или 
имот отдавна се счита за добър начин за 
предпазване на капитала от инфлация, 
тъй като цените на недвижимите имоти и 
наемите обикновено също нарастват за-

едно с ускоряването на инфлацията. Въ-
преки това днес инвеститорите могат да 
поставят под въпрос доколко предстои 
ускоряване на инфлацията през след-
ващите години. Въпреки че огромни-
те пакети от стимули на правителствата 
вследствие на пандемията могат да уско-
рят инфлацията, все още

остава и 
дефлационният натиск

Технологиите свиват много разходи, 
включително за транспорт и телекому-
никации. Шокът в глобалното търсене 
доведе до понижени прогнози за иконо-
миката, което вероятно ще отслаби до-
пълнително потребителското търсене и 
ще постави лимит на ръста на цените. В 
краткосрочен план също няма признаци 
за увеличаване на възнагражденията на 
служителите, като е вероятно по-високи-
те нива на безработица да се задържат. 
Пред пазара на труда има и по-тежко 
дългосрочно предизвикателство - това 
на демографските промени.

Тъй като населението продължава да 
застарява, на пазара на труда ще има все 
по-малко икономически активни и по-
млади хора в сравнение с вече пенси-

онираните. Това ще значи по-малко ку-
пувачи на имоти, което също ще увеличи 
натиска върху цените.

Пазарът на имоти е огромен и много 
различен, така че натискът върху цени-
те на него ще варира значително в от-

делните страни и сектори. Пандемията 
обаче накара много инвеститори да пре-
разгледат портфолиата си и да преценят 
дали изложението им към недвижими 
имоти ще предпази или ще ерозира със-
тоянието им.

Добра идея ли е инвестирането  
в недвижими имоти сега?

Пазарът на имоти и икономическите 
данни обикновено са преплетени. Актив-
ността на пазара и цените на жилищата се 
повишават в периоди на икономически 
растеж и се забавят, когато финансите на 
страната се влошат, пише Telegraph.

Това е така, защото се губят работни 
места и финансите се свиват по време на 
рецесия, така че предпазливите купувачи 
се въздържат от покупки и повишаването 
на цените на жилищата се преустановява.

Основното опасение за купувачите 
днес е, че влошаващите се икономически 
условия ще доведат до спад на цените на 
жилищата скоро след покупката им, кое-

то потенциално ще ги остави с отрицате-
лен капитал. Това означава, че в крайна 
сметка новите притежатели на жилище 
ще дължат повече, отколкото е стойност-
та на самия имот, като това е особено зна-
чим проблем за хората с малки депозити.

Съществуват и притеснения, че прави-
телствените схеми за защита на работни-
те места няма да бъдат удължени и стоти-
ци хиляди хора ще изгубят своята работа. 
Това допълнително ще доведе до помра-
чаване на пазарните настроения.

От друга страна, дори хората да останат 
уверени, банките могат да откажат отпус-
кането на ипотечни кредити.

XМного инвеститори се питат дали залозите им са все още атрактивни

Каква е добрата алтернатива на 
банката за моите спестявания?

Рискът от ново жилище 
по време на рецесия

Сн.: Freepik

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Министърът на финансите 
подаде оставка
Канадският финансов министър Бил 

Морно подаде оставка в разгара 
на борбата за справяне с причине-

ната от коронавируса криза. Той обясни, 
че искал да се кандидатира за поста на 
следващия генерален секретар на Орга-
низацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие в Европа (ОИСР). Трю-
до благодари на Морно, който беше на поста си почти пет години, за работата му. 
Напоследък имаше медийни спекулации за разрив между Морно и Трюдо зара-
ди непримирими различия в икономическата политика за справяне с кризата.

Пак 10% US мита върху 
канадския алуминий

Малко повече от месец след като 
новото търговско споразуме-
ние САЩ-Мексико-Канада вле-

зе в сила на 1 юли, администрацията на 
президента Доналд Тръмп обяви, че на-
лага отново 10-процентов налог върху 
вноса на канадски алуминий, засилвай-
ки напрежението между двете страни. 

Тръмп обвинява Канада, че наводнява американския пазар със своя суров (нео-
бработен) алуминий. Канада се закани да наложи ответни мита върху американ-
ска алуминиева продукция на стойност 3,6 милиарда канадски долара.

Продажбите на жилища  
в Канада с рекорден скок
Продажбите на жилища в Канада са 

нараснали с 26% през юли спря-
мо юни, като са отчели най-голе-

мия си месечен скок в историята, тъй 
като натрупаното търсене след блока-
дите продължава да стимулира пазара. 
Това сочат данни на Канадската асоциа-
ция на недвижимите имоти (CREA). Сред 
най-големите пазари в Канада продажбите са нараснали с 49,5% в област Торон-
то и с 43,9% в област Ванкувър. Средните цени в Торонто са се увеличили с 5,5% 
на месечна основа, а във Ванкувър - с 1,5%.

Премиерът Трюдо  
става герой в комикс

Издателство „Тайдъл уейв пръдак-
шънс“ подготвя комикс за живо-
та на канадския министър-пред-

седател Джъстин Трудо. Комиксът ще е в 
серията „Политическа власт“, в която из-
дателството представя политици от цял 
свят от 11 години. Той ще разкаже в 24 
страници за личния и за професионал-

ния живот на Трюдо, както и за трудности, през които е минал. Джъстин Трюдо е 
израснал сред медийно внимание, защото баща му Пиер Трюдо е 15-ият минис-
тър-председател на Канада. Брат му обаче загива в лавина. Преди да стане поли-
тик, е бил учител.

Границата между САЩ и 
Канада остава затворена
Границата между САЩ и Канада ще 

остане затворена за пътувания, кои-
то не са от първостепенно значения 

до 21 септември, за да се спре епидеми-
ята от коронавируса. Това обяви минис-
търът на вътрешната сигурност на САЩ 
Чад Уолф. Впоследствие канадският ми-
нистър на обществената сигурност и 
гражданската защита Бил Блеър също потвърди новината в туит. Ще удължим ре-
ципрочните мерки на канадско-американската граница с още 30 дни, до 21 сеп-
тември 2020 година. Ще продължим да правим всичко, което е необходимо,за да 
осигурим безопасността на канадците, написа той. 

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В 
петък вечерта енергийната 
система на щата Калифорния 
не издържа и бе въведен вре-
менен режим за милиони до-
макинства. Подобно нещо не 

се е случвало там от 2001 г. Тогава всич-
ко се дължи на търговски спекулации 
с цената на тока, днес обаче проблемът 
е много по-базов – просто няма доста-
тъчно електричество, за да работят кли-
матиците в жегата, пише в свой комен-
тар Боян Рашев, управляващ партньор в 
Denkstatt, цитиран от Investor.

Как стана така, че жителите на светов-
ния център на иновации, на които раз-
читаме да измислят, финансират и въве-
дат технологиите, които трябва да спасят 
планетата от изменението на климата, 
изведнъж се оказаха обратно в 19-ти век 
– на тъмно и горещо, и то насред панде-
мията?

Цифрите показват какво и кога се случ-
ва.

В конкретния случай става дума за тем-
ператури над 40 градуса, които водят до 
ръст на потреблението за климатизация 
в късния следобед. Това се комбинира с 
облачност, която ограничава произво-
дителността на слънчевите централи, и 
тихо време, тоест и вятърните не дават 
почти нищо. После идва и неизбежният 
ежедневен залез и изведнъж се оказва, 
че токът не стига.

Всички индустриални потребители, 
които могат, са

принудени да ограничат 
потреблението

до абсолютния минимум. Дори при ре-
кордни цени от $1000/MWh обаче, две 
газови централи не успяват да компен-
сират недостига, а трета изобщо не тръг-
ва. Техническият капацитет на вноса и го-
лемите ВЕЦ бързо се изчерпва и накрая 
California Independent System Operator 
(местното ЕСО) хвърля бялата хавлия и 
започва поетапно спиране на тока. Съща-
та история се повтаря и в събота вечер. 
Очакванията са дискотеката да продъл-
жи цяла седмица, докато траят жегите. 
Нали се сещате колко струва всяка мину-
та от това представление на най-голяма-
та икономика в САЩ?

Сега е ред на по-задълбоченото обяс-
нение, защото такива истории не са мо-
ментни грешки, а се дължат на наслагва-
не на множество неправилни решения 
във времето. Забележете, че пиковото 
потребление в петък следобед дости-
га 46,8 GW. През 2006 г. подобна гореща 
вълна също поставя енергийната систе-
ма на изпитание. Тогава обаче не се стига 
до режим, въпреки че пиковото потреб-
ление достига 50,3 GW.

Какво се е променило в тези 14 г. годи-
ни, че тогава „старата“ система се справя, 
а „модерната“ днес издиша дори при по-
слаб натиск?

Краткият отговор е прост: Климатични 
политики в комбинация с антиядрени на-
строения!

Дългият включва подробностите:

1. Калифорния инвестира милиар-
ди във ВЕИ, които в „добро“ време 

дават повече, отколкото е нужно, но в 
„лошо“ спадат почти до нула.

2. Поради многото нови ВЕИ, на Ка-
лифорния се налага да инвестира 

още повече милиарди и за изграждане 
на нова преносна мрежа вместо да подо-
брява качествата на наличната. Това е ог-
ромен проблем, защото

жегата води 
до чести аварии

това е основният източник на горски по-
жари в щат, където явлението е ежегодно 
и особено опасно.

3. Калифорния затваря множество въ-
глищни централи. Те не са запазени, 

за да осигуряват студен резерв за подоб-
ни ситуации. Защото това струва пари, а и 
хич не изглежда „еко“.

4. Калифорния затваря ядрени реак-
тори, така че днес липсват доста-

тъчно мощности, които да дават големи 
количества надеждна базова енергия.

5. Газовите централи в щата водят не-
прекъсната битка за оцеляване сре-

щу активисти, политици и агенции, защо-
то и те са „замърсители“... според Грета и 
Холивуд.

В края на краищата днес се стига до 
три основни резултата:

54.4°C в Долината на смъртта!
Най-високата температура, коя-

то някога е била надеждно ре-
гистрирана на планетата - 54.4C 

(130F) - е била достигната в неделя в 
Националния парк Долината на смър-
тта (Death Valley), в Калифорния, САЩ. 
Данните се проверяват от Национал-
ната метеорологична служба на САЩ.

Съобщението идва на фона на горе-
ща вълна на Западния бряг на САЩ, 
където се очаква температурите да се 
повишат още тази седмица. Високите 
температури вече причиниха прекъс-

ване на електричеството през уикен-
да в Калифорния след спирането на 
една електроцентрала в събота.

„Това е смазваща жега“, заяви пред 
Би Би Си Бранди Стюарт, която живее 
и работи в националния парк през по-
следните пет години. „Когато излиза-
те... все едно влизате във фурна, то-
плината е просто навсякъде около 
вас.“

Температурните данни от 54.4C са 
били записани в местността Фърнес 
крийк (Furnace Creek) в парка. Пре-

дишната доказана най-висока темпе-
ратура на Земята е била 54.С - също в 
Долината на смъртта през 2013 г.

Настоящата гореща вълна се прос-
тира от Аризона на югозапад, нагоре 
по крайбрежието до щата Вашингтон 
на северозапад.

Американският Център за контрол 
и превенция на заболяванията (CDC) 
казва, че топлинните вълни са убили 
средно повече хора, отколкото всяко 
друго екстремно метеорологично съ-
битие в страната.

Режим на тока в Калифорния. 
Какво се случва?
XЗастрашена ли е сигурността  

на глобалната енергийна мрежа

1. Цената на тока за домакинствата в 
Калифорния експлодира – ръстът 

й в последните 10 г. е 6 пъти по-бърз от 
този в останалите щати на САЩ, а абсо-
лютната стойност вече гони средната за 
Европа.

2. Заради гигантските флуктуации на 
ВЕИ, нуждите от и цените на горе-

щия резерв скачат много. Но никой не 
иска да плаща за него, тъй като това зна-
чи още по-високи цени за крайния по-
требител. Накрая просто газовите цен-
трали се поддържат на ръба.

3. Още по-малко внимание се отделя 
на поддръжката на студен резерв. 

А неговата роля в енергийната система е 
точно такава – да се включи, когато всич-
ко друго е изчерпано. Обаче и за това 
трябва да се плаща.

Сн. Pixabay

Сн. Freepik
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Б
ългарски ученици блеснаха 
с впечатляващи резултати в 
международната лятна школа 
Research Science Institute /RSI/ 
на MIT (Масачузетския техно-

логичен институт).
Никола Стайков и Виктор Колев от Со-

фийската математическа гимназия „Па-
исий Хилендарски“ представиха успеш-
но Родината в престижната надпревара. 
Тази година школата се проведе в он-
лайн среда.

Виктор Колев постигна забележите-
лен успех със своята разработка на тема 
„Към абстрактно логическо мислене в 
невронни мрежи“. Работата му е класи-
рана сред 5-те най-добри писмени раз-
работки и най-добрите 10 устни пред-
ставяния, което е

огромен успех 
за Виктор и за България

Младият математик работи по проек-
та си под ръководството на д-р Светлин 
Пенков от Sciro research и Димитър Ва-
силев от Microsoft.

Вторият български участник – Нико-
ла Стайков от СМГ – също се представи 
много добре с математически проект. 
Той е свързан с размера на обединения 
на кръгове върху крайни полета. Нико-
ла работи под ръководството на Елия 
Портной – докторант в Масачузетския 
технологичен институт. Разработката 
направи впечатление с оригиналната 
си интерпретация и визуализация на аб-
страктни математически понятия.

Виктор Колев и Никола Стайков бяха 
избрани сред носителите на отлични 
грамоти в Зимната конференция на Уче-
ническия институт по Математика и Ин-
форматика, пише MediaBriks.

Шестседмичната изследователска 
школа за ученици Research Science 
Institute се организира съвместно от 
Center for Excellence in Education и MIT 
и се провежда за 37-а поредна година. 
Тази година участие взеха

84 участници от САЩ, 
Европа, Азия

и Австралия. Те работиха усилено със 
своите ментори.

Сериозно е българското участие и 
сред менторите (научните ръководите-
ли) в Школата: Иван Держански (ИМИ-
БАН), Олена Сирюк (ИМИ-БАН), Ста-
нислав Харизанов (ИМИ и ИИКТ-БАН), 
Светослав Марков (ИМИ-БАН), Констан-
тин Делчев (ИМИ-БАН), Меглена Лазаро-
ва (ТУ София), Стефан Радев (ИМех-БАН), 
випускниците на УчИМИ – д-р Катерина 
Велчева (наскоро защитила своята док-
торска степен по математика в Стан-

фордския университет), Ивайло Желев 
(студент в Грьонингенския университет), 
Йордан Цветков (Единбургски универ-
ситет), Петър Гайдаров (студент в Кейм-
бридж), Тодор Марков, Румен Данговски 
(докторант в MIT) и докторантът от Хар-
вард Алекс Атанасов.

Участието на българските младежи в 
RSI през последните години се подпома-
га от фондация „Америка за България“.

Виктор Колев и Никола Стайков се 
класираха за Международната лятна 
изследователска програма след под-
бор, който приключи на 10 февруари 

тази година с финално интервю. Жури-
то, което определи българските учас-
тници, бе съставено от учени от Инсти-
тута по математика и информатика на 
БАН и бивши участници в RSI и в Лят-
ната изследователска школа (Summer 
Research School of HSSI) на УчИМИ.

Всяко лято 80 изявени ученици от цял 
свят се събират в Масачузетския техно-
логичен институт (MIT), за да участват 
в Международната лятна изследова-
телска програма за ученици (Research 
Science Institute – RSI). Участниците 
имат възможност да преживеят целия 
изследователски цикъл от началото до 
края. Те четат най-актуалната литерату-
ра в своята област, изготвят и

изпълняват подробен 
изследователски план

и предоставят устни и писмени докла-
ди в стил конференция за своите откри-
тия.

Обучаващите се в RSI участват пър-
во в седмица на интензивни STEM-кла-
сове, където с тях работят изтъкнати 
преподаватели. „Сърцето“ на RSI е пет-
седмичният изследователски стаж, къ-
дето учениците изготвят своите инди-
видуални проекти под ръководството 
на ментори, които са опитни учени и 
изследователи. По време на последна-
та седмица на RSI учениците подготвят 
писмени и устни презентации на своите 
изследователски проекти.

Всяка държава, която изпраща свои 
участници в най-престижното светов-
но лятно училище, има свои правила и 
процедури, по които ги определя. Уче-
ническият институт по математика и 
информатика провежда интервюто за 
определянето на българските участни-
ци в RSI от 2001 година насам.

XВиктор Колев и Никола Стайков сред най-добрите 
в състезание с над 80 младежи от целия свят

BG ученици блеснаха 
в Масачузетския 
технологичен институт

Сн.: MediaBricks

Виктор Колев Никола Стайков

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva


19 - 25 август 2020 г. 23

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
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„От малка съм искала да по-
магам на хората - споделя 
Тереза. - Не обичам някой 
само да мрънка и нищо 
да не прави. Стремя се да 

давам готови решения на проблемите. 
Имам страшно много енергия, която ис-
кам да отдам за каузи, с които ще се по-
добри животът на хората.“ Не са я срав-
нявали с Грета Тунберг, а и тя коренно се 
различава от нея. Лъчезарна, доброна-
мерена и приятелски настроена, с очи, 
широко отворени към света. А и пробле-

мите, с които се занимава Тереза Бойно-
ва, са с много по-широк обхват от тези 
на Грета - икономически, международни, 
политически, културни, човешки права. 
Приятно й е обаче, че я сравняват с дама, 
от която се възхищава - Амал Аламудин - 
Клуни, съпругата на Джордж Клуни, све-
товноизвестен правозащитен адвокат.

„Когато отидох да уча в Милано, се 
представях най-кратко като „българка от 
Зимбабве“, смее се Тереза. Всъщност тя 
само е родена в София и когато е 3-ме-
сечно бебе, майка й я води в Зимбабве, 
в столицата Хараре, където е домът на 
родителите й. Тереза получава качест-
вено образование - първо в еврейското 
училище, а после в гръцката гимназия в 
Хараре, работеща по английската систе-
ма, и навсякъде е отличничка. Занимава-
ла се е 14 години с балет, с музика, пее-
не, тренирала е различни спортове като 
водна топка. „Хората като чуят Зимбабве, 
си представят, че съм живяла сред сло-
нове и жирафи - смее се Тереза. - Домът 
ни е много далече от саваната, в столица-
та. Но на сафари или почивка извън гра-
да сме преживявали какви ли не приклю-
чения с диви животни.“

Проблемите на хората я вълнуват от 
малка. Когато е на 9 години, Зимбабве 
преживява небивала хиперинфлация, 
много хора остават без препитание и тя

започва да мисли 
как да им се помогне

„Да, държавата е бедна и има пробле-
ми, но хората са много топли и сърдеч-
ни, готови да си помагат. Държат много 
на образованието и развитието си“, бра-
ни втората си родина Тереза. В Зимбабве 
жега няма, там през цялата година темпе-
ратурите са 26-27 градуса, а природата е 
много красива, с ярки цветове, казва де-
войката.

За 19-ия си рожден ден Тереза е в Бъл-
гария и си избира необичаен подарък 
- да я разведат из родния й град София, 

за да го опознае. Очарована е от столи-
цата и чака да паднат ограниченията за 
пътуване, за да я покаже на приятелите 
си чужденци.

Първият й голям успех като социа-
лен активист е още в гимназията. Тогава 
води екип от съученици на състезание - 
национални дебати. Темата е за пробле-
мите на децата, които работят от ранна 
възраст. „Не бяхме подготвени за това 
участие и не знам откъде събрах толко-
ва голяма енергия, но явно съм била убе-
дителна на финалния дебат. Спечелихме 
сребърен медал“, споделя Тереза.

На 17 години тя защитава резолюция 
в Международния съд в Хага на ООН в 
Холандия. Model United Nations е иници-
атива на ООН за учениците от средните 
училища от цял свят да представят сери-
озни световни проблеми и да защитават 
резолюциите си пред голяма аудитория 
и комисия. „Преди това в Хараре бях ор-
ганизирала една голяма конференция с 
всички най-големи училища и

бях поканила 
посланика на САЩ

в Зимбабве. В Хага беше много вълнува-
що и вдъхновяващо да говоря в World 
Forum Theater, главната зала на ООН, 
пред над 200 души аудитория“, вълну-
ва се Тереза. Тя печели тази привилегия, 
след като в Зимбабве заедно с екипа й 
се състезават сред около 100 проекта и 
са единствената група от африканската 
страна, която се класира.

„Бяхме около 5000 делегата от цял свят 
на най-големия форум. Говорих по тема-
та за откраднатото изкуство на евреите 
по време на Втората световна война и как 
то да се върне на собствениците“, разказ-
ва Тереза. Оттогава започва сериозно да 
се интересува от политика, икономика и 
право. Тереза владее английски, френ-
ски, италиански, гръцки и шона - мест-
ния език на Зимбабве. От университета 
„Кеймбридж“ е наградена като най-до-

Тереза Бойнова – 
българската Амал Клуни
XНа 20 години активистката от Зимбабве е вицепрезидент на международна компания

БОРЯНА АНТИМОВА

Тереза на гала вечерята в университета „Бокони“.

Като инструктор в лятната академия на 
университета „Йейл“.

http://restaurantmehanata.com/
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бре говореща френски език в Зимбабве.
През 2018 г. Тереза се връща в Европа 

и на 19 години за пръв път докосва сняг. 
Приета е в университета „Бокони“ в Ми-
лано, който е четвърти в света сред ви-
сшите училища с бизнес насоченост. Учи 
международни икономически отноше-
ния и мениджмънт. Все още не е реши-
ла къде ще бъде магистратурата й - във 
Франция, Англия или някъде другаде, но 
споделя, че напоследък везните все по-
вече клонят към международното право 
и правата на човека.

На 20 години Тереза Бойнова става

най-младият 
преподавател в „Йейл“

един от най-престижните университе-
ти в САЩ от легендарната „Бръшлянова 
лига“. Кандидатства за тази позиция, след 
като участва в специалните летни обучи-
телни лагери „Yale Young Global Scholars 
Program“. Традиция на университета е да 
кани на тези кампове отличниците, по-
стигнали най-високи резултати в своите 
страни. Тереза завършва като най-добра 
от Зимбабве и на лагера се класира меж-
ду първите 5 на континента Африка.

Окуражена от успеха си, тя кандидат-
ства за преподавател инструктор в лят-
ната академия. Преподава „Междуна-
родни отношения и глобализация“ и 
„Философия на литературата и култура-
та“, с акцент върху развитието в Африка, 
квантовите изчисления и теорията на мо-
дернизацията. Става най-младият препо-
давател инструктор в лятната академия.

„Бях единствена сред преподаватели-
те на 20 години, колегите ми бяха с 10 го-

дини по-големи от мен - споделя Тере-
за. - За тази позиция ангажират студенти 
с магистратура или докторат, но за мен 
направиха изключение. В началото бях 
малко притеснена, че студентите са поч-
ти колкото мен на възраст, но когато се 
върнах в Милано,

те ме разплакаха 
с отзивите си

99,8% от тях бяха позитивни.“
Тази пролет Тереза изкарва 3-месечна 

карантина в Милано, абсолютно самичка 
в празните общежития на университета, 
в епицентъра на коронавируса. Но вмес-
то да се поддаде на паниката, работи по 

проекти. Заедно с двама колеги прави 
видео, което показва празните зали на 
красивата им модерна университетска 
сграда, на фона на които звучат гласове-
те на състудентите й. На различни ези-
ци те разказват какво ще правят, като се 
върнат отново в Милано. Видеото, със 
субтитри на 12 езика, завършва с призив 
към студентите да се връщат обратно на 
занятия, че карантината е свършила. „По-
лучи се много вълнуващо и въздейства-
що видео“, споделя Тереза.

„Много паника имаше сред хората в 
Милано. По едно време се питах как биха 
реагирали хората в Зимбабве. Те са пре-
живели толкова много и все пак са тол-

кова силни, смели и 
прагматични хора. Ка-
зах си, че трябва да съм 
силна и упорита като 
тях. Правих много про-
екти за университе-
та, защото минах през 
курс за презентации и 
бях избрана за втора 
година за президент 
на програма за защита 
на студентските права“, 
разказва Тереза.

В университета „Бо-
кони“ тя представля-
ва интересите на 1600 
студента, за чиито пра-
ва се бори като техен 
медиатор. „Бяха ни от-
менени много изпити 
и взех присърце кауза-
та да се боря за права-
та на всичките студенти 

- чужденци и италианци - споделя Тереза. 
- Настоявам да се обърне повече внима-
ние на тяхната психика, да се подобри на-
чинът им на живот.“

На 20 години Тереза Бойнова става ви-
цепрезидент и директор за клиентите на 
„180 Degrees Consulting“ („180 градуса 
Консултинг“) за Милано. Това е най-голя-
мата консултантска компания в света, с 
представителства в 30 страни и над 100 
университета, включително

„Оксфорд“, „Кеймбридж“, 
големите US колежи

Като студенти консултанти работят с 
неправителствени организации и стар-
тъпи със социални каузи. Фокусът е вър-
ху социалния импакт. „И преди съм ра-
ботила по много подобни проекти като 
доброволец в Зимбабве. Но е много 
вдъхновяващо, че помагам на цялата ор-
ганизация - като стратегия, как да израс-
не, какви партньорства и изследвания 
да се правят. Много ми харесва консул-
тантската работа, защото реализираме 
на практика това, което учим на теория в 
университета“, коментира младата дама.

Тереза оползотворява интензивно па-
узата поради коронавиуса. Тя е защитила 
свой интернационален проект „Форте“, 
на който е мениджър и водещ. Свързан 
е с икономическите и социални последи-
ци от кризата с Covid - 19. Създаден е по 
модела на д-р Нат Уеър в университета 
„Оксфорд“ за финансиране на масов тре-
нинг на хора, които са загубили работа-
та си заради кризата. Проектът е на мно-
го високо ниво, защото включва работа 
директно с правителства, инвеститори, 
ползватели на тренинга и центрове за 
тренинг. Засега Тереза и екипът й рабо-
тят по прилагане на модела в Италия, а тя 
като българка е поставила и България на 
картата на проекта.

Да израснеш в Зимбабве и да стигнеш 
толкова далече само на 21 години, се из-
исква голям кураж. „Родителите ми дадо-
ха много, те пренесоха в дома ни в Хара-
ре европейската и българската култура 
и споделят успехите ми, но и са ми дали 
свободата сама да вземам решенията за 
живота си“, споделя младата дама.

Заради впечатляващото си CV младата 
активистка Тереза Бойнова вече е ухаж-
вана като желан стажант от няколко ко-
мисии в Европейския парламент. Стажът 
е отложен заради пандемията, но затова 
пък с всеки изминал ден към нея присти-
гат нови предложения. „Бих искала да на-
правя нещо с кауза, нещо, с което да пре-
дизвикам голяма промяна, и то в такъв 
мащаб - супер организация на световно 
ниво, каквато е Европейският съюз“, спо-
деля българката.

Тереза (втората вляво) с комитета на Model United Nations (ООН) и с посланика на САЩ в Зимбабве Хари К. Томас джуниър (в средата), когото е поканила на 
конференция с всичките най-големи гимназии в Зимбабве.

Тереза (в средата) със знамето на Зимбабве пред университета „Йейл“.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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СЗО отчете рекорд на 
заразени с COVID-19 в света

Рекорден брой заразени с коронави-
рус за денонощие отчете Световната 
здравна организация в неделя. Новите 

случаи за 24 часа са били 294 237. По дан-
ни на СЗО от началото на пандемията досе-
га в света са били регистрирани над 21 ми-
лиона случая с новия коронавирус, от които 
над 755 хиляди са завършили със смърт. По 
абсолютен брой на установените носители на вируса най-засегнати са САЩ, Брази-
лия и Индия. За последните седем дни във всяка от тези държави са регистрирани 
по над 100 хиляди нови случая.

Земетресение 6,7 по Рихтер 
разтресе Филипините

Трус със сила 6,7 по Рихтер разтърси 
централната част на Филипините. Най-
малко един човек е загинал и са нане-

сени сериозни щети по жилищни и други 
сгради в град Катайнган. По пътищата са се 
появили цепнатини. По данни на Геолож-
кия институт на САЩ земетресението е ре-
гистрирано в 8.03 ч. местно време. Епицен-
търът му бил на 68 км от Масбате, в района 

на островите Висаяс. Огнището на труса било на малка дълбочина - 10 км под зем-
ната повърхност.

Арестуваха норвежец заради 
шпионаж за Русия
Норвежки гражданин е арестуван, 

след като се е срещнал с офицер от 
руското разузнаване в ресторант в 

Осло, съобщи норвежкото контраразузна-
ване. Мъжът е арестуван в събота, след като 
е предал сведения, посочи контраразузна-
ването. То допълни, че действията на за-
подозрения могат да навредят на „фунда-
ментални национални интереси“. Самоличността на мъжа не се разкрива. Мъжът, 
който е на около 50-годишна възраст, се е срещнал с човек, за когото се „предпола-
га, че е офицер от руското разузнаване". Грози го затвор до 15 години.

Израел нанесе нови  
въздушни удари в Газа

Израелската армия съобщи, че е нане-
сла нови въздушни удари в ивицата 
Газа в отговор на изпращаните от па-

лестинския анклав запалителни балони. Това 
се случва в момент, когато египетска делега-
ция се опитва да намали напрежението, как-
то съобщава палестински източник от движе-
нието Хамас, което управлява в Ивицата. От 
началото на 21 век Хамас и Израел са водили 

три войни. Въпреки обявеното миналата година примирие, подкрепяно от ООН, 
Египет и Катар, двата лагера понякога стигат до сблъсъци, които могат да доведат 
до ескалация на напрежението.

Италия не иска повече 
нелегални имигранти
Повече няма да има място за нелегал-

ни имигранти в Италия, предупреди 
италианският министър Луиджи Ди 

Майо след среща с президента на Тунис Каис 
Сайед. Ди Майо заяви, че неговата страна „е 
готова да предостави всякаква необходи-
ма помощ на Тунис“ за борба с нелегалната 
имиграция. Но „не може да става дума да се 
оставят в Италия тези, които пристигат неле-
гално“, е добавил той според изявление на туниското президентство. Преговорите 
между Италия и Тунис ще продължат, „за да бъдат намерени формули за двустран-
но сътрудничество“, добави италианският външен министър.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Насилието в Беларус: 
Режимът срещу народа

РАЙНХАРД ВЕДЕР
ФАЦ

С
поред избирателната комисия 
на Беларус, Александър Лука-
шенко е спечелил президент-
ските избори в неделя със съ-
щия резултат, който го доведе 

на власт преди 26 години: 80% от гласо-
вете. Тогава резултатът беше истински, 
а вотът - единственият свободен, про-
вел се някога в Беларус. Сега обаче сме 
свидетели на един фарс, който всяка ве-
чер изкарва безброй хора по улиците на 
Минск и други градове в страната, макар 
те да знаят отлично какво ги очаква там: 
маскирани полицейски спецчасти, кои-
то арестуват произволно граждани, бият 
безпрепятствено лежащи на земята де-
монстранти, изкарват насила шофьори 
от автомобилите им и стрелят по протес-
тиращите с гумени куршуми.

Бруталните сцени от Минск предста-
вляват грубо потъпкване на неписания 
обществен договор, който бе един от 
двата стълба, на които се крепи власт-
та на Лукашенко вече повече от четвърт 
век. През 1994 година той обеща възста-
новяване на относителната социална си-
гурност, която си беше отишла заедно 
със СССР. Последиците върху социалната 
система на Беларус през втората полови-
на на 90-те години не бяха толкова тежки, 
колкото в съседните Русия и Украйна. За-
това и президентът губеше доверие бав-
но: бяха необходими 10 години икономи-
чески застой и цинично подценяване на 
пандемията, която Лукашенко определи 
като „психоза“, за да може недоволството 
да прерасне в протести. 

Насилието – оръжието 
на Лукашенко

Другият стълб на дългогодишното уп-
равление на Лукашенко е насилието, 
което той използва още от самото нача-
ло. Той прилага сила не само срещу про-
тестиращите сега, но и към парламента и 
дори към бивши свои съратници. Някои 
от тях изчезнаха безследно през 90-те го-

дини. Лукашенко следва максимата: кол-
кото повече съпротива, толкова повече 
насилие. Мащабите на насилието, прила-
гано от държавата сега, е индиректно по-
твърждение за изборната загуба на Алек-
сандър Лукашенко.

Дали размириците ще доведат до края 
на управлението му, обаче е спорно. Си-
лите за сигурност очевидно остават ве-
рни на президента. Всички призиви на 
опозицията полицията да застане на 
страната на гражданите, засега си оста-
ват глас в пустиня. Протестиращите, кои-
то подаряваха цветя на полицаите в из-
раз на това, че са дошли да протестират 
мирно, бяха брутално пребити от сили-
те на реда. Колко дълго още ще издържи 
мирният протест сега, когато става все 

по-ясно, че няма надежда за бърз крах на 
режима?

Минск – все по-зависим 
от Москва

Това, че Лукашенко може да разчита 
само на директна агресия за овладяване 
на положението в страната, го прави още 
по-зависим от Русия. Само благодарение 
на индиректните субсидии на Кремъл 
разбитата икономиката на Беларус все 
още не се е сринала. Но Лукашенко вина-
ги е бил труден съюзник за Путин и е съу-
мявал да отклонява исканията му.

С тази политика явно вече е свърше-
но. В телеграмата, с която поздрави Лу-
кашенко за избора, Путин чрез езика на 
дипломацията представя редица иска-

ния и акцентира на важността на военно-
то сътрудничество. Наскоро беларуският 
президент уверено се противопостави 
на желанието на Путин да бъде изграде-
на военна база на територията на Бела-
рус. Сега обаче по всичко изглежда, че 
руските сили ще се доближат още пове-
че до НАТО.

Една от важните фигури в играта на Лу-
кашенко с Кремъл е Европейският съюз. 
Брюксел следва разбирането, че колко-
то по-тясно Лукашенко обвързва страна-
та си с Русия, толкова по-малко надежда 
има за един демократичен Беларус. Зато-
ва ЕС реагираше на всеки оптимистичен 
сигнал от Минск. Символичните ходо-
ве като освобождаването на политиче-
ски затворници, което не струва нищо 
на режима на Лукашенко, бяха приети с 
овации. През 2016 година пък ЕС отмени 
санкциите срещу Беларус, наложени за-
ради погазването на човешките права, 
без да има реални основания за това.

На ход е Брюксел
Сега ЕС не може да спре насилието, 

което режимът на Александър Лукашен-
ко използва срещу собствения си народ. 
Но може да направи така, че да не изгуби 
доверието на демократите в Беларус и в 
цяла Източна Европа. На ход са европей-
ските лидери, които ще обсъдят насилие-
то в страната.

XВластта на Лукашенко продължава да се крепи на бруталното насилие

Бившият кандидат на опозицията 
на президентските избори в Бела-
рус Светлана Тихановска изрази 

готовност да стане национален лидер.
„Готова съм да поема отговорност и 

да действам като национален лидер, 
за да може страната да се успокои и да 
влезе в нормален ритъм“, заяви Тиха-
новска във видеообръщение от Литва, 
поместено в Youtube. Тя настоя за ос-
вобождаване на всички „политически 
затворници“ в републиката, както и за 
„подготвяне в най-кратък срок на зако-

нодателна база и условия за организи-
ране на нови президентски избори.

Тихановска призова служителите от 
силите за сигурност да изоставят пра-
вителството на президента Александър 
Лукашенко и увери, че ако сторят това, 
досегашното им поведение ще бъде оп-
ростено.

Във видеообръщението си тя при-
помни, че не е искала да става политик, 
но „съдбата повели да се окажа на пър-
ва линия срещу произвола и неспра-
ведливостта“.Светлана Тихановска

Нов национален лидер на хоризонта

Александър Лукашенко

Сн.: БТА

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Д-Р ТОНИ 
ФИЛИПОВ

Бутайте бавно

Н
адявам се, братя и сестри, че 
вече не се съмнявате, че Бой-
чето си отива. Е, малко по-бав-
но от очакваното, но мисля, че 
е за добро. Наблюдавам дра-

мата му със смесени чувства, като оня, 
дето гледал тъща му да виси от балкона 
точно над новото му ауди. От една страна, 
страшно ми се иска Борисов и тази прос-
та и нагла паплач, която се е намърдала по 
етажите на властта, да си отидат, колкото е 
възможно по-бързо. Дори ако може, вче-
ра да си отидат. Но от друга страна, пък ми 
се иска така да си отидат, че никога вече 
да не се връщат. Стамболов обичал да каз-
ва: „Крушата като узрее, сама капва". В този 
смисъл ще е полезно да се остави еро-
зията да поработи още малко. В момента 
политическото бъдеще на ГЕРБ се рони с 
дни, даже с часове. Колкото по-дълго Бо-
рисов се задържи на власт в протестната 
ситуация, обхванала страната, толкова по-
зле за него. Борисов на власт е вече неу-
бедителен. Борисов изглежда като човек, 
който вътрешно е предал властта. Нещо 
повече, на моменти изглежда безпомо-
щен и жалък. И най-страшното – все по-
смешен. Излага се, както би казал обик-
новеният българин. С всеки ден на власт, 
Борисов губи част от бъдещата си парла-
ментарна сила. Кронос изяжда неродени-
те си деца.

Ако Борисов си тръгне сега, той все още 
има възможност да запази партията си, 
ако не непокътната, то поне в прилично 
политическо здраве. Според социолози-
те към момента ГЕРБ остава първа поли-
тическа сила. И дори и да не събере нуж-
ната подкрепа, за да състави свое или да 
участва в коалиционно правителство, ще 
бъде трудно заобиколима сила в НС. И на 
Борисов няма да му бъде потърсена отго-
ворност за съсипването на държавата. За-
щото тепърва ще се „изненадваме“ докъде 
ни е докарало това управление…

Ако си спомняте, когато се изготвяше 
коалиционното споразумение между ОП и 
ГЕРБ, Валери Симеонов настояваше за га-
ранции, че на Борисов няма да му хрумне 
едностранно да подаде оставката на каби-
нета и че това трябва да става само с одо-
брението на коалиционните партньори. И 
вероятно ги е получил под някаква фор-
ма. И затова именно Симеонов вече на два 
пъти „връща“ оставката на Борисов и съ-
общава, че кабинетът ще си довърши ман-
дата. Патриотите са наясно, че абсолют-
но случайното им присъствие във властта 
никога няма да се повтори и в този смисъл 
нямат какво да губят. И, от друга страна, 
имат нужда от малко време да заличат ди-
рите от завлаченото. Всъщност, този аргу-
мент със сигурност е валиден и за Бори-
сов. Спешното слизане от властта на едно 
толкова корумпирано управление носи 
много рискове.

Досега Борисов слизаше от властта по-

добно на легендарния Антей, колкото да 
се докосне до земята и да събере нови 
сили. Но знаеше, че ще се върне. А сега, 
уви, не е сигурно. Завръщането в „Бояна“ 
на бяла кобила може да се отложи за не-
определено време. Едноличното упра-
вление, което беше постигнал през по-
следния си мандат, вече никога няма да се 
случи. Бих искал да кажа, че никога нито 
ГЕРБ, нито Борисов лично ще помиришат 
отново властта отблизо, но животът ме е 
научил никога да не казвам никога…

През десетте години на управлението 
си Борисов натрупа огромен финансов 
ресурс. Нямам съмнение, че би могъл да 
купи изборите само с джобните си. Парите 
от едно шкафче имам предвид.

Ако ми позволите да се изразя метафо-
рично, парите са за изборите това, което 
е маслото за френската кухня. Трите тай-
ни на успешните избори са, първо, пари; 
второ,пари; трето - пак пари.

Извън ефектните метафори, парите в 
изборите все пак не решават всичко. За 
оставането на власт на Борисов и ГЕРБ 
след един нов вот голямо значение ще 
имат два взаимосвързани фактора – мъл-
чаливото мнозинство, хората, които не 
гласуват, и калинките на Борисов, админи-
страцията – централна и по места. Това са 
стотици хиляди хора, които заедно със се-
мействата и приятелите си, които с тяхна 
помощ са си облизали пръстите, вероят-
но надвишават милион. Имам наблюдения 
върху няколко случая как живее тази ад-
министрация. Ами добре живее и някак не 
според заплатата. Тези хора ще гласуват за 
собственото си добруване, нито за миг не 
се съмнявайте в това...

ГЕРБ е в състояние, подобно на това на 
ДПС – един султан и равна и послушна 
безгласна маса. Мисля, че Борисов може 
спокойно да приложи измамата на Доган с 
почетното председателство. Да се оттегли 
уж от реалното ръководство, да сложи ня-
кое нищо начело на партията и да диктува 
от сенките. Той вече го е играл този цирк. 
Като кмет на София беше неформален ли-
дер на ГЕРБ, а партията ръководеше фор-
малният Цветанов. Е, чак нов Цветанов 
трудно ще намери, но посредствености 
бол.

Струва ми се, че нито за Борисов има 
бъдеще като лидер на ГЕРБ, нито за ГЕРБ 
има бъдеще с лидер като Борисов. Той е 
тотално компрометиран. Изтеклите запи-
си, в чиято автентичност вече никой не се 
съмнява, показаха един завършен прос-
так, един селски хитрец, който се прави 
на по-глупав, отколкото е, един корумпи-
ран политик, един циник и в буквалния, и 
в преносния смисъл. И предполагам, че 
западните му партньори са останали оча-
ровани от признанието му как ги прави на 
идиоти.

И понеже се чуват много гласове, които 
с тревога питат какво ще дойде след Бо-
рисов, да не дойде Нинова, а преди това 
Радев да назначи едно служебно прави-
телство, което да ни продаде на казаците, 
та и аз ще кажа популярния виц за двама-
та осъдени на смърт. Като ги карали към 
бесилото, единият предложил да избягат. 
Пък другия му рекъл: Ама да не стане по-
зле.

Заклевам се във всичките години, през 
които съм „гнил гърди“ по чинове и бан-
ки, заклевам се във всичките си дипломи, 
в целия си некратък житейски опит, че по-
лошо от това няма как да стане. По-тъпо, 
по-корумпирано, по-егоистично управле-
ние трудно може да си въобрази човек.

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

„Да им оборудваме кабинетите с най-
доброто, за да може младите хора, децата, 
учениците след това, като ги обучим 
добре, да излязат на протест.“

Това казва премиерът Бойко Борисов в 
кратко видео, публикувано в профила му 
във Фейсбук от последното заседание на 

Министерски съвет

„Борисов иска да загубим още един 
преход. Не съм си представял, че ще 
стигне до такъв позор.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов коментира 

предложените от премиера промени в 
конституцията

„Ходът на Бойко Борисов е като да играеш шах 
с каратист - ти местиш фигурите, а той рита 
дъската.“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов 
коментира предложението на премиера за свикване 

на Велико Народно събрание и изработване на нова 
конституция

„Барса удари дъното, похарчихме 
500 милиона и нищо.“

Звездата на световния футбол 
Христо Стоичков коментира 

съкрушаващата загуба на бившия 
си клуб с 8 на 2 от „Байерн“

„Тире само през трупа ми. 
Никога. Никога.“

Това каза собственикът на 
„Левски“ Наско Сираков пред 

запалянко на „Георги Аспарухов“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Убиецът на самолетоносачи – 
единственият летящ кораб в света
Е

кранопланът от клас „Лун“ по 
международните класифика-
ции се определя като морски 
кораб. Бивша топсекретна во-
енна разработка, той се плъз-

га над вълните с реактивна скорост, 
скривайки се от радарите и избягвай-
ки морските мини. Някога подготвян за 
страшилище за самолетоносачите, днес 
той се подготвя да се превърне в музе-
ен експонат, така и нереализирал цели-
те, за които е строен.

Корпусът на съда е бил оборудван с 
шест пускови установки, които могат да 
изстрелват ядрени ракети, достатъчно 
мощни, за да унищожат самолетоносач.

Екранопланът използва за придвиж-
ване така наречения екранен ефект или 
„ефект на влиянието на Земята“. При 
него се наблюдава

рязко увеличение 
на подемната сила

на крилата, благодарение на създаде-
ната въздушна възглавница при полет 
в непосредствена близост (до 10-15 
м) над екранираща повърхност, която 
може да е вода, суша и др. Открито в 
средата на 20-те години на ХХ в., явле-
нието се наблюдава при морските пти-
ци, прелитащи над вълните.

След разпадането на Съветския съюз 
и последвалото закриване на програ-
мата 903 „Лун“, „убиецът на самолетоно-
сачи“, остава на добре охраняван док 
на западния бряг на Каспийско море в 
руския регион Дагестан, разказва „Сво-
бодна Европа“. Сега той трябва да бъде 
преместен на 150 метра навътре в су-
шата, до град Дербент, където да се пре-
върне в основен музеен експонат в „па-
триотичен парк“, филиал на парка на 
Южното военно окръжие.

На 31 юли 2020 г. руското министер-
ство на отбраната обяви, че Проект 903, 
познат още като МД-160, е пристигнал в 
Дербент след

14-часово пътуване
на юг от руската военноморска база 
Каспийск, която също се намира в Да-

гестан, където беше оставен да ръждяс-
ва в забвение от края на 90-те. Тъй като 
апаратът не е в оперативно състояние, 
подготовката за пътуването е отнела 
няколко дни, преди да бъде изтеглен от 
влекач до мястото му на краен престой.

Плановете за преместването на МД-
160 в музея в Дербент изникват през 
януари 2020 г.

Основната конструкция на апарата, 
който е с излетна маса от 378 тона, е из-
пълнена в завода „Красное Сормово“ 
на река Волга в Нижни Новгород през 
1986 година. Той се задвижва от 8 тур-
бовентилаторни мотора Кузнецов НК-
87, всеки с тяга от 12 тона, които са мон-
тирани на две гондоли от по 4 мотора 
от всяка страна на фюзелажа.

Екранопланите по принцип имат по-
добен дизайн с особено големи разме-
ри и големи площи на крилото, тъй като 
използват екранния ефект от полет в 
непосредствена близост над повърх-
ността. Практически те са летящи кора-
би, тъй като оперирането е много по-

ефективно, лесно и безопасно над вода. 
Въпреки това, всяка равна повърхност

би била подходяща 
за полет

включително равни полета и заледени 
площи.

Работата по МД-160 завършва през 
1991-а, точно преди разпадането на Съ-
ветския съюз. Тогава апаратът е пре-
даден на Каспийския флот, който ста-
ва част от руските военноморски сили. 
Именно Каспийският флот е натова-
рен със задачата да разработи и тест-
ва екраноплани още по времето на Съ-
ветския съюз, сред които и огромният 
„Макет Кораб“, известен още като „Чудо-
вището от Каспийско море“. Той е про-
изведен през 1966-а и извършва изпи-
тания до 1980 г., когато е унищожен при 
сериозен инцидент.

„Чудовището от Каспийско море“ има 
излетна маса от над 400 тона и се зад-
вижва от 10 турбореактивни двигате-
ля Добринин ВД-7. Той държеше титла-
та за най-тежък и голям самолет в света 
преди излитането на съветския Ан-225 
Мрия през 1988 г.

Докато „Чудовището“ е само изпита-
телен проект, екранопланите от клас 
„Лун“ се предвижда да се превърнат в 
основна част от флота с първоначална 
поръчка за 8 машини. Според първона-
чалната задача, те трябва да се оборуд-
ват с 6 противокорабни ракети П-270 
Москит, които се монтират по двойки 
в горната централна част на фюзелажа.

В опашката е монтиран огромен ра-
дар и допълнителен сонар. Тези екра-
ноплани имат за цел да изпълняват

високоскоростни 
нападения

срещу противникови кораби, като из-
ползват скрития си профил, висока ско-

�Екранопланът от клас „Лун“ предприе последното си пътуване

Това лято руската урбанис-
тка, 31-годишната Лана 
Сатор, прочита за 

предстоящото изтегляне 
на екраноплана от мо-
рето.

Лана разказа пред 
„Свободна Европа“, че е 
резервирала полета си от 
Москва до Дагестан в по-
следния момент преди пре-
местването на съда.

Около 1 часа сутринта на 7 август 
Лана Сатор и неин приятел слагат фо-
тоапаратите си във водонепроница-
еми торби и от осветения от луната 
бряг влизат в морето, където все още 
ги чака екранопланът. Около крилото 
Лана пропада в дълбока подводна яма, 
но двойката успява да се качи на борда 
и да проникне във вътрешността през 
оставената отворена врата.

Вътре, казва Лана, „крушките свете-
ха и генераторът бучеше много силно“. 
Тогава те виждат охраната.

Въпреки грохота на генератора, мъ-
жът спи. Шумът заглушава стъпките 

им. Оставяйки мокри следи от стича-
щата се от дрехите им вода, Сатор и 
нейният придружител успяват да зао-
биколят охраната и

да влязат в търбуха 
на съветския звяр

Чинията на радара все още 
стои в опашната част на ек-

раноплана. Сатор разказва, 
че три различни радарни 
системи се намират една 
върху друга в опашката 
на устройството.

Двойката навлиза във 
вътрешността. Изваждат 

фотоапаратите и светкави-

ците и започват работа.
Сатор разказва, че е била повече 

развълнувана, отколкото уплашена, и 
че те са се промъквали незабелязани 

през слабо осветените отделения, до-
като корабът се е поклащал върху въл-
ните.

След почти час във вътрешността на 
екраноплана, двойката отново минава 
покрай дремещия охранител и стига 
до носа, където Сатор успява да засне-
ме контролната зала и пулта за упра-
вление, приличащ на командно табло 
на самолет.

Сатор разказва, че някои места на 
„Лун“, като работното място на ради-
ста, са били замърсени

с остатъци от 
„пиле и торти“

от хората, които са подготвяли кора-
ба за експонирането му в тематичния 
парк.

Накрая, около 3 часа сутринта, два-
мата минават за последен път край 
мястото на охранителя. Те забелязват, 
че той се е обърнал на другата страна 
в съня си. Лана и придружителят й из-
лизат на крилото и от там се спускат в 
топлата морска вода. 

От прилива тя е станала изненадва-
що дълбока и покрива главите им.

Двамата стигат до брега и малко по-
късно виждат охранителят да се поя-
вява от вътрешността на съда, за да се 
протегне и прозине срещу изгрева. То-
гава Лана разбира, че мисията й „може 
да се смята за приключена“.

рост и малък отпечатък върху терена за 
прикритие.

Икономическият срив в Русия след 
разпадането на Съветския съюз обаче 
слага край на проекта и флотилията от 

екраноплани така и никога не е постро-
ена. Още преди разпада на Съюза оба-
че, проектът „Лун“ е вече под въпрос. 
Въпреки че втори апарат от този тип е 
вече в процес на сглобяване, власти-

те решават той да бъде невъоръжена 
версия на екраноплана, която ще се из-
ползва за поддръжка на оригиналния 
МД-160.

След потъването на съветската под-
водница „К-278 Комсомолец“ през 1989-
а следва ново предложение за оборуд-
ването на втория „Лун“ като платформа 
за издирване и спасяване под кодовото 

име „Спасатель“.
През 2017 г. идеята за Спасителя е съ-

живена и Русия иска да довърши апа-
рата, като го използва за операции в 
стратегическия Арктически регион. По 
време на прекратяването на проекта 
през 1991 г. вторият екземпляр е почти 
завършен, но от тогава стои закотвен в 
завода в Нижни Новгород.

Таблото за управление. 

Кокпитът на съда. 15 души са били необходими за управлението на машината. 

Екранопланът закотвен на няколко метра от брега на морето в Дербент. 

В търбуха на „Лун“

Снимки: Лана Сатор

Сн.: Лана Сатор

Сн.: Авио форум

Сн.: Авио форум

Екранопланът по време на изпитания в Каспийско море през 80-те години. 

Сн.: Creative Commons
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 в цифри

e цената, на която 
бяха продадени кецо-
ве, носени от легенда-
та Майкъл Джордан. 
Моделът в червено и 
бяло е бил носен от бас-
кетболиста по време на 
приятелска среща през 
1985 г. в Италия. Друг чифт 
кецове на Джордан бяха 
продадени през месец май за 
„по-скромната“ сума от 560 000 
долара.

-левова нова 
банкнота пуска 
БНБ. Тя е послед-
ната от серията 
нови купюри, в 
които са вграде-
ни специални за-
щити. Основният 
дизайн и цвят на 

петолевката се запазват. Нов еле-
мент ще бъде знакът за незрящи, 
който се състои от една дебела и 
девет тънки линии от двете стра-
ни на банкнотата. Променена е и 
холограмната лента, както и ме-
талната нишка.

300 делфина и дори повече се струпаха край бреговете на Дейна Пойнт и 
станаха повод за едни от най-забележителните кадри от бреговете на 
Калифорния. Свидетели на запомнящата се гледка южно от Лос Анджелис 
станаха ветроходци. Южна Калифорния има най-голямата гъстота на дел-
фини на квадратна миля от всяко друго място на Земята.

22222222222222222222222222222222222222222222
карата чисто злато в 
предпазни маски е но-
вата радост за турски-
те булки. Те обикновено 
получават комплект злат-
ни бижута и други златни 
предмети в дните на сват-
бите си. В последните ме-
сеци сред подаръците са 
и златните маски. Цените 
им варират от 8000 турски 
лири (1150 долара) до  
75 000 турски лири.

$615 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
роблемите със съня са чес-
то срещани в днешното ни 
забързано всекидневие. 
Живеем в свят, изпълнен 
със стрес, и всеки се бори 

със собствените си проблеми. Хладната 
спалня и тишината вече не помагат тол-
кова, колкото преди.

Първото нещо, което страда, ако има-
ме проблеми със съня, е нервната сис-
тема, а е известно, че именно нощният 
отдих предпазва нервните ни клетки от 
пренапрежение.

Други негативни ефекти са отслабена 
имунна система, загуба на памет, висо-
ко кръвно и качване на килограми. Не-
пълноценната нощна почивка води до 
повишена напрегнатост, раздразнение, 
главоболие, намаляване на работоспо-
собността и др.

Американски учени са установили, че 
спането нощем, дори и в слабо осветена 
стая, води до депресии. Липсата на тъм-
нина през часовете, в които спим, води 
до промяна в мозъчната ни дейност и 
поява на депресивни симптоми, твърди 
екипът на Трейси Бедросиян от универ-
ситета на щата Охайо. Същите неблаго-
приятни последствия се наблюдават и 
при прекомерното ни задържане пред 
компютрите в късните нощни часове.

При жертвите на безсънието надбъ-
бречната жлеза се претоварва, което 
предизвиква проблеми с обмяната на 
веществата и

механизмите на стареене 
се включват по-рано

Освен това при недостатъчен или тре-

вожен сън се нарушава изработването 
на колаген, който отговаря за еластич-
ността на кожата.

Интересен начин, за да заспят бързо, 
използват войниците на САЩ. Техника-
та е развита от генералите, които били 
притеснени за пълноценните действия 
на своите войници, защото те винаги 
трябва да са готови при всяка ситуация. 
За тази цел имат нужда от добър здраво-

словен сън.
Всъщност, човекът, чрез който този 

метод достига до знанието на общество-
то, е Лойд Бъд Уинтър, който дори пише 
книга за различни методи за заспива-
не и отпускане. Той предлага три неща, 
които можем да си представим,

за да избягаме 
от мислите си

Те са:
Лежите в малка лодка в спокойно езе-

ро, а небето е чисто. Загърнати сте в че-
рен, кадифен хамак в черна като катран 
стая. Повтаряйте „Не мисли, не мисли, не 
мисли“ за около 10 секунди. Така Уинтър 
е категоричен, че ще успеем да се отпус-
нем и да имаме пълноценен и здраво-
словен нощен сън.

Други специалисти по съня съветват 
да направим няколко стъпки за успоко-
ение на мислите си, за да заспим по-лес-

но. Ето какво да направим:
Да отпуснем лицевите мускули, вклю-

чително езика, челюстта и мускулите 
около очите. Раменете ни да са възмож-
но най-ниско. Да поставим едната ръка 
от едната страна на тялото си, така на-
правим и с другата. Да издишаме и от-
пуснем гърдите. Мислено да отпуснем 
краката, като започнем от бедрата към 
глезените. И най-важното – да изчис-
тим ума си от всякакви мисли. Така спе-
циалистите са сигурни, че в следващите 
5-10 мин. ще сме заспали.

Всички знаем колко

неудобно е да се спи 
по време на път

независимо дали сме в кола, влак, само-
лет или автобус. Фактът, че не можем да 
легнем спокойно, ни изнервя и изтоща-
ва, а това пречи на качествената ни по-
чивка. За да елиминираме голяма част 
от неудобствата по време на път, тряб-
ва да превърнем пътуването във време 
за релакс.

Промяната на позициите и разтягане-
то на краката от време на време помагат 
за по-добрия сън. Препоръчва се кръ-
стът да е под ъгъл от поне 40 градуса.

За да се наспим качествено, трябва да 
се постараем всички мускули на тялото 
ни да са отпуснати.

Кръвообращението се забавя, дока-
то седим. Кръвта остава в краката, което 
означава, че седенето за по-дълго може 
да доведе до лоша циркулация в цялото 
тяло. Свалянето на обувките може да по-
добри движението на кръвта и да напра-
ви спането по-комфортно.

Често се случва в автобус или влак ня-
кой да хареса нечии лични вещи и да 
опита да си ги вземе. Тези опасения при-
тесняват много пътуващи хора. Затова 
се постарайте вещите ви да са на сигур-
но място, най-добре в малка раничка, за 
да можете да се отпуснете и да заспите.

Липсата на тъмнина, когато спим, 
води до поява на депресивни симптоми

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сънят е здраве: Как можем 
лесно да заспиваме

Най-препоръчваната поза за спане 
е настрани, с присвити крака. При нея 
се отнема голяма част от стреса на гър-
ба. Можете да поставите възглавни-
ца между коленете си. По този начин 

се създава опора на бедрата и долна-
та част на гърба. Тази поза е особено 
полезна за хора с болки, остеопороза 
на гръбначния стълб или стеснение на 
гръбначния стълб.

Сн. Wikipedia

Най-препоръчваната поза за спане

https://www.zneimerlaw.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

Ч
антите тип „паласка“ бяха то-
тален хит в средата на 80-те и 
началото на 90-те. Наричаха 
ги така, защото формата им 
бе така направена, че да при-

лепва плътно по кръста. Освен това бяха 
унисекс – носеха се както от жени, така и 
от мъже. Това лято този аксесоар отново 
е на мода.

Първите паласки бяха по-спортни, но 
сега може да намерим чанти за кръста 
в най-различни стилове. Има прозрач-
ни, от естествена или изкуствена кожа, 
с животински принтове, със специален 
колан, капси и какво ли още не.

Тъй като лятото предразполага към 
носенето на по-малки чанти, този аксе-
соар ще ви бъде от полза, ако решите да 
отидете на екскурзия или на почивка на 
море. Вътре може да поберете най-не-
обходимото – портмоне, мобилен теле-
фон, салфетки и слънчеви очила. Благо-
дарение на неговите размери, той няма 
да ви тежи и причинява болки в рамото.

Ако в колекцията си имате само рани-
ци и обемни торби, в които тъпчете как-
во ли не, време е да се сдобиете и с чан-
та за кръста. Тя е удобен аксесоар, който 
можете да носите и на едното рамо, за-
виси от стила ви на обличане.

Ето няколко вида чанти за кръста, от 
които да изберете вашата:

Раница
Тя е модерен прочит на класическа-

та дамска чанта, в която можеш да по-
береш всичко. Стилна и същевременно 
функционална, подходяща за дамите в 
забързаното ежедневие. Дамската ра-
ница е идеално допълнение към всяка 
спортна и ежедневна визия. В нея мо-
жеш да побереш абсолютно всичко. Съ-

четай я с маратонки или кецове за street 
style визия. Раниците варират от спорт-
ни до такива, които изцяло заменят дам-
ската чанта. Те са неразделна част от 
дамския гардероб.

С животински принтове
Точно елегантните чантички за кръст 

бяха на мода още през 2001 г. Със си-

гурност си спомняте сериала „Сексът и 
градът“ и Саманта Джоунс. В една от се-
риите героинята е облечена с вталена 
рокля, а на талията си е сложила черве-
на чантичка.

Предстои ви купон? Вместо класиче-
ска чанта, вземете малка чантичка за 
кръста. Благодарение на този модерен 
аксесоар всички най-необходими дре-
болии - ключовете, кредитната карта и 
документите - ще са ви под ръка.

Змийска и 
крокодилски принт

Животинските принтове винаги са 
част от модните тенденции по един или 
друг начин. Този сезон ги виждаме при 
чантите под формата на змийски или 
крокодилски принтове.

Паласката, върху която има животин-
ски шарки, е един по-екстравагантен из-
бор. Може да се носи както с черно, така 
и с деним или червено. За предпочитане 
е да изберете чанта, която става хем за 
кръста, хем за носене на гърба като мал-

ка раничка.
Този така нашумял тренд през послед-

ните две години отново е тук, зареден с 
много стил и креативност. Разнообразя-
ва всяка визия, без значение дали е еле-
гантна или ежедневна. Можеш да я съ-
четаеш с къса рокля, пола и топ, дънки 
или сако. В нея ще побереш най-необхо-
димите неща като пари, телефон и гланц 
за устни. Идеална е за свободно време, а 
с тази чантичка стайлингът ти винаги ще 
бъде много шик.

Елегантно портмоне
Ако в офиса имате дрескод или прос-

то сте с по-елегантни дрехи, няма как 
да носите спортна чантичка на кръста. 
Затова пък може да се възползвате от 
т.нар. портмонета, които да прикрепите 
със специален колан. Елегантните порт-
монета в бяло и мръснобяло отиват на 
всичко. Може да ги носите както с кос-
тюм, така и с дънки и маратонки.

Минипортмоне с колан
В сравнение с големите спортни па-

ласки, които сме свикнали да виждаме, 
тези представляват миниатюрни порт-
монета с вериги, които се закачат на ко-
лана, който носите. Могат да се носят и 
отделно – в ръката.

Тук може да избирате из множество 
разцветки. Прозрачните с преливащи 
цветове, например, са сред най-търсе-
ните в момента. Тези с брокатен ефект в 
сребристо също се харесват.

Както виждате, някои модели чанти 
никога не излизат от мода. Дори ако за 
момент престанат да бъдат топ, ще се 
завърнат в модния свят със сигурност 
след няколко години.

Чанта за кръста – 
летен тренд 2020
Те са уникални, модерни и много удобни



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

19 - 25 август 2020 г.38

Х
ората от години живеят два 
паралелни живота. Единият в 
реалното, а другия – във вир-
туалното пространство. За-
мисляли ли сте се някога как-

во ще стане с нашите дигитални следи 
(писма, коментари в социалните мрежи, 
снимки, акаунти и какво ли още не), кога-
то физическото ни „аз“ се спомине? Ако 
съдим по идеята на креативните пред-
приемачи от Eterni.me, по всичко личи, 
че благодарение на тях един ден интер-
нет ще се превърне в част не само от 
земния, но и от отвъдния ни живот.

Интерактивни 
дигитални аватари

Целта на Eterni.me е да създаде диги-
тален аватар, който ще съхранява важни 
мисли, истории и спомени на даден по-
требител завинаги. По този начин един 
ден, когато човекът почине, близките 
и роднините му ще могат да си взаимо-
действат с него в интернет пространство-
то. Така, сякаш никога не е бил погреб-
ван. Той ще отговаря на съобщенията в 
Skype, ще публикува статуси в социални-
те мрежи, ще харесва снимките им от по-
следната ваканция и какво ли още не.

„Искаме да запазим за цяла вечност 
спомените, идеите, творенията и ис-
ториите на милиарди хора от цял свят. 
Представете си нещо като библиотека, 
но вместо с книги, тя е пълна с хора или 
пък интерактивна история на сегашните 
и бъдещи поколения. Едно безценно съ-
кровище на човечеството“, казват създа-
телите на Eterni.mе.

Ако тяхната идея се превърне в реал-
ност, ще можем да запазим спомените 
на родителите си завинаги. Дори сами-
те ние ще продължим да съществува-
ме във виртуалния свят под формата на 

дигитален аватар, който ще имитира на-
шия характер и ще продължи да общува 
с внуците и правнуците. От една страна, 
архивната стойност на подобна дигитал-
на „библиотека“ от аватари е неоспори-
ма. От друга, тази идея ще облекчи (до-
някъде) болката от загубата на близък 
човек. Взаимодействието с подобен ава-
тар вероятно ще е

горчиво-сладко 
преживяване

Когато обаче знаем, че „човекът“ от-
среща е реконструиран на базата на 
лични данни, вероятно ще можем да на-
мерим някаква утеха в общуването си с 

него.
Ако преди десетина години подобна 

идея изглеждаше немислима, то днес 
благодарение на темповете, с които но-
вите технологии се развиват, тя е напъл-
но постижима. Тя дори би могла да бъде 
доразвита чрез виртуалната реалност и 
дори 3D принтирането и да доведе до 
създаването на реални аватари/робо-
ти, които изглеждат досущ като близките 
ни, пише HiComm.

Факт е, че всичко това звучи леко зло-
вещо. А и винаги ще има съмнения в по-
добни начинания. Все пак нашите он-
лайн персони рядко отразяват нещо 
повече от капчица от истинската ни същ-

ност. Това неизбежно повдига въпроса 
доколко ще са реалистични виртуални-
те ни копия. Според Шели Каган, профе-
сор по философия от Йейлския универ-
ситет, дори и да регистрираме баба си в 
компании като Eterni.me, след смъртта й 
никога няма да можем да си пишем с нея 
в истинския смисъл на тази дума. „На ме-
тафизическо ниво ще е нещо като да си 
чатите с нейно ксерокопие, чиято пре-
цизност е поставена под въпрос“, казва 
още тя.

Права ли е проф. Каган? Времето ще 
покаже. Едно обаче е сигурно: „Докато 
смъртта ни раздели“ вече не е единстве-
ната възможност.

XИнтернетът е напът да се превърне в част не само от земния, но и от отвъдния ни живот

Дигитално безсмъртие: 
Живот след смъртта

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Да разговаряш с холограмата на 
колега по време на пандемия 
в хола си, когато Zoom вече ти 
е омръзнал, а липсата на хора 
наоколо отдавна те отчайва, е 

безценно. И ако доскоро това изглежда-
ше като мечта от бъдещето, днес една 
компания вече го реализира. Базираната 
в Лoc Aнджeлиc фирма e cъздaлa мaши-
ни c paзмep нa тeлeфoннa кaбинa, кoитo 
излъчвaт xoлoгpaми нa живo oт вaшaтa 
вceкиднeвнa.

Уcтpoйcтвoтo пoзвoлявa нa пoтpe-
битeлитe дa гoвopят в peaлнo вpeмe c 
xoлoгpaмa в чoвeшки paзмepи. Maшини-
тe cъщo тaкa мoгaт дa бъдaт oбopyдвa-
ни c тexнoлoгия, кoятo пoзвoлявa взaи-
мoдeйcтвиe cъc зaпиcaни xoлoгpaми нa 
иcтopичecки фигypи или poднини, кoитo 
ca пoчинaли.

Bcякo РОRТL ycтpoйcтвo 
e виcoкo 2,1 мeтpa, 
шиpoкo 1,5 мeтpa 

и дълбoкo 0,6 мeтpa и лecнo мoжe дa 
бъдe вгpaдeнo в cтeнa. Bceки пoтpeби-
тeл, кoйтo ce интepecyвa oт тexнoлoгия-
тa, тpябвa дa paзпoлaгa c кaмepa и бял 

фoн, зa дa мoжe дa изпpaти xoлoгpaмa.
„Kaзвaмe, чe aкo нe мoжeш дa бъдeш 

тaм, мoжeш дa пpeдaвaш тaм, кoмeнтиpa 
глaвният изпълнитeлeн диpeктop Дeй-
вид Hycбayм, кoйтo пpeди тoвa e paбoтил 
в кoмпaния, paзpaбoтвaщa xoлoгpaмa нa 
Poнaлд Peйгън зa библиoтeкaтa нa бив-
шия пpeзидeнт нa CAЩ и paпъpa Tyпaк 

Шaкyp.
„Hиe мoжeм дa cвъpжeм ceмeйcтвa нa 

вoeнни нaпpимep, кoитo нe ca ce виж-
дaли oт мeceци, xopa oт пpoтивoпoлoж-
нитe бpeгoвe, или вceки, кoйтo cпaзвa 
coциaлнoтo диcтaнциpaнe, зa дa ce бopи 
c кopoнaвиpyca“, дoбaвя Hycбayм.

Цeнитe зa ycтpoйcтвoтo зaпoчвaт oт 60 

000 дoлapa - цeнa, кoятo Hycбayм oчaквa 
дa cпaднe пpeз cлeдвaщитe oт тpи дo 
пeт гoдини. Koмпaниятa cъщo тaкa плa-
ниpa дa изгpaди пo-мaлкo нacтoлнo 
ycтpoйcтвo c пo-ниcкa цeнa в нaчaлoтo 
нa cлeдвaщaтa гoдинa.

Уcтpoйcтвaтa мoгaт дa бъдaт oбopyд-
вaни c тexнoлoгия зa изкycтвeн интeлeкт 
oт бaзиpaнaтa в Лoc Aнджeлиc кoмпaния 
ЅtоrуFіlе зa пpoизвoдcтвo и нa xoлoгpaм-
ни зaпиcи, кoитo мoгaт дa бъдaт apxи-
виpaни. Дoбaвянeтo нa тoвa към тeкyщo-
то ycтpoйcтвo oбaчe щe гo ocкъпи дo 
нaй-мaлкo 85 000 дoлapa.

Koмпaниитe пpoмoтиpaт пoдoбни 
ycтpoйcтвa в мyзeитe, къдeтo тe мoгaт дa 
ce изпoлзвaт, зa дa ce пoкaзвaт нa пoceти-
тeлитe xoлoгpaми нa иcтopичecки лич-
нocти.

Xopaтa мoгaт дa ce чyвcтвaт кaтo чe ли 
вoдят paзгoвop cъc зaпиcaнa xoлoгpaмa, 
cпoдeля изпълнитeлният диpeктop нa 
ЅtоrуFіlе Xeдъp Cмит.

„Tи yceщaш пpиcъcтвиeтo им, виждaш 
eзикa нa тялoтo им, виждaш вcичкитe им 
нeвepбaлни cигнaли. Имaтe чyвcтвoтo, чe 
вcъщнocт cтe paзгoвapяли c тoзи чoвeк, 
въпpeки чe нe cа били тaм“, дoпълвa тя.

XКомпания от Лос Анджелис дава възможност да говорим с холограми от хола си

В реално време: Разговорът 
с холограма вече е тук

Дигитално безсмъртие: 
Живот след смъртта

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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Т
я разбира от всичко, има ви-
соко самочувствие и огромна 
кола, представител е на сред-
ната класа и често е безработ-
на. Многодетна майка е, за-

клета антиваксърка и се интересува от 
езотерични науки. И има навика да каз-
ва „Искам да говоря с мениджъра“. За-
познайте се с нея. Тя е най-мразената 
жена в САЩ и не само там.

Казва се Карън. Може да сте я сре-
щали днес, може и вчера. И със сигур-
ност не сте единствените. Виждали са я 
и в други щати, засичали са я и в други 
държави. Даже по едно и също време, 
в един и същи момент, тя е навсякъде. 
Защото Карън не е конкретна жена, тя е 
събирателен образ, с който от известно 
време преливат социалните мрежи. Там 
се откриват и други от отличителните й 
белези като този, че тя

непременно е руса 
или изрусена на кичури

и подстригана на каре.
Славата й превзема много територии 

и Карън вече е толкова популярна, че 
преди седмици новозеландският клон 
на пицарии Domino"s излезе с оферта 
„Безплатна пица за всяка жена на име 
Карън". Рекламният слоган гласи още, 
че пицарията иска да предостави глътка 
въздух (и вкусна пица) на всяка готина и 
мила Карън, на която й е писнало от не-
гативизма и от шегите с името й.

Интернет Карън обикновено е изнер-
вена от живота жена. Тя обожава да спо-
ри с хора, които по нейна преценка са 
„по-низши“, а кавгите й завършват с ви-
кането на мениджъра, дори и да не е 
права.

Карън има разнообразни прояви, с 
които само популяризира повече об-
раза си, а пандемията й предостави из-
ключително богато поле за изява. Още 
помним протестите през април, когато 
САЩ се опитваха да наложи строга ка-
рантина, но на улицата излязоха десетки 

жени, които настояваха, че подстригва-
нето и масажите са жизненоважни, при-
помня webcafe.

Тази седмица въпросните дами пак 
напомниха за себе си, отново с шумен 
протест. На много места в Америка гру-
пи Карън-и излязоха и настояха учили-
щата да бъдат отворени веднага и деца-
та да тръгнат на занимания, сякаш не се 
случва нищо необичайно - като напри-
мер пандемия от опасен вирус. Нека от-
бележим, че нивата на заболеваемост в 

САЩ все още са притеснително високи.
И този път сарказмът и реакцията към 

жените бяха светкавични и на демон-
страциите се появиха анонимни хора, 
облечени като Мрачния жътвар.

В подфорумите на Reddit също тече

безспирен майтап 
на тема „Карън“

Непрекъснато се появяват мемета с 
надписи като „Ваучерите й за пазарува-
не са изтекли, но все пак иска да говори 
с мениджъра“ и „Когато сребристият ти 
миниван използва километри в час, а не 
оплаквания в минута“.

Сега покрай коронавируса поводи-
те за шеги са още повече, защото Карън 
обича да вярва в конспиративни теории 
и не обича да носи предпазна маска, въ-
преки че е задължително. Освен това 
смята, че евентуална ваксина срещу 
COVID-19 има за цел 
всичко друго, но не и 
да избави човечество-
то от пандемията.

Шегите покрай „ко-
ронавирус Карън“ по-
казват, че точно това 
меме няма никакво 
намерение да отмира.

Напротив, то стига 
до все повече краища 
на света, защото, нека 
бъдем откровени, във 
всяка държава има по-
добни типажи. Дори 
не е сигурно къде за 
първи път се появя-
ват колажите с Карън 
- в Reddit, в 9gag или 
в друг подобен сайт. 
Сега във всяка от тези 
платформи почти еже-
дневно има някой бъ-
зик с русата жена с 
прическа на каре, коя-
то иска да говори с ме-
ниджъра.

Нещо повече - вече се повяват

различни „породи“ Карън
коронавирус Карън, разведената Карън, 
която взима децата, къщата и колите, ан-
тивакс Карън, която е върл противник 
на „фарма мафията“, езотеричната Ка-
рън, която лекува децата си с етерични 
масла и хомеопатия...

На хилядите добри и свестни Карън 
им остава да се молят скоро шегаджии-
те да си намерят друго популярно жен-
ско име или да упражнят завидна само-
ирония, че ги имат за сприхави и нервни 
домакини на средна възраст.

А тези в Нова Зеландия могат да се по-
черпят и с по една пица...

Тя е най-мразената жена 
в САЩ. И не само там

жени, които настояваха, че подстригва-

XЗапознайте се с Карън, чието име не спира да обикаля социалните мрежи

http://www.bulstate.com/
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Ж
ивотът е низ от обрати, 
които понякога могат да 
изпратят някой от звезд-
ните висини на извест-
ността в подземията на 

Лас Вегас, където живеят хората, оста-
нали без дом и надежда. И ако това ви 
изглежда пресилено, запознайте се със 
съдбата на една 37-годишна жена.

Тя живее в един свят в столицата на 
греха, за който мнозина не подозират. 
Докато над земята посетителите харчат 
парите си в казината и клубовете, под 
нея се шири мрежа от тунели, част от 
които са пригодени за живот.

Те са населявани от стотици бездом-
ници, които са се опитали да си създа-
дат условия за съществуване, като са ус-
пели да донесат матраци, маси, столове 
и друга елементарна покъщнина.

Подземията обаче не са мястото, на 
което се очаква да откриеш една от най-
сексапилните и известни звезди на пор-
но бранша.

Но именно това се случва при снимки-
те на един документален филм за обита-
емите тунели на Лас Вегас и техните за-
селници, разказва webcafe.

Автор е датчанинът Матю О'Брайън, 
който иска да покаже трагедията на хо-
рата

принудени да живеят 
в тунелите

Той се вдъхновява от история за мо-
миче, което се е удавило там след про-
ливни дъждове, и така през 2016 г. на 
бял свят излиза „Под неона: Животът и 
смъртта в тунелите на Лас Вегас“.

Освен на колосална човешка траге-
дия, О'Брайън се натъква и на 37-годиш-
ната Стефани Садора. Тя е жена с по-
жълтели изпочупени зъби, мазна коса, 
хваната на кок, и размъкнати дрехи, кои-
то от кадрите се вижда, че не са прани 
отдавна. „Някога бях много секси“, казва 
Садора, макар че на пръв поглед никой 
няма да й повярва.

Само че тя не лъже - преди едва една 
година Стефани е сред големите знаме-

нитости на индустрията за възрастни.
В розовите филми е позната като Дже-

ни Лий и е в топ 100 на най-харесваните 
порно актриси.

Тогава тя действително изглежда не-
вероятно добре - спортна стегната фигу-
ра, перфектно оформен силиконов бюст 
и красиво лице. Външният вид на Джени 

е гаранция за успех и тя бързо трупа по-
пулярност.

Профилът й в PornHub все още има 
над 45 хил. последователи, а

видеата й имат 
над 145 млн. гледания

само в тази еротична платформа.
Садора, която е родена в Тенеси, на-

влиза в бранша за възрастни още на 21 
години. Преди това се пробва като мо-
дел и участва в няколко реклами, но 
без да постигне особена известност. За 
сметка на това в порното веднага й по-
тръгва и офертите от продуценти зава-
ляват.

Пред камерата на О'Брайън Стефани 
казва, че е станала изключително попу-
лярна, и веднага допълва, че може би е 
била „твърде известна". Спомня си и вре-
мето, в което е била сексапилна и е вля-
зла в топ 100 на най-търсените и харес-
вани актриси от розовите филми.

Въпреки успехите в индустрията за 
възрастни, Садора мечтае за друг тип 
кариера.

Джени Лий, както я познават почита-
телите й, непрекъснато съжалява, че не 

е успяла да пробие като модел.
В същото време поддържа и собстве-

на Facebook страница, в която се опре-
деля като лайф коуч. Очевидно Стефани 
е фенка и на високите скорости, защото 
членува във форум за мотоциклетисти и 
казва, че самата тя кара Yamaha R1.

Изведнъж обаче Садора изчезва - 
филмите за възрастни с нейно участие 
секват, а онлайн следите й се изгубват. 
Профилите й в социалните мрежи зам-
лъкват, а последният й филм е от 2016 
г. и е озаглавен „Възбудени отчаяни съ-
пруги“.

Никой не знае как Стефани стига до 
подземията на Лас Вегас, тя самата от-
казва да разкрие защо е взела подобно 
решение. От думите й в документалния 
филм не става ясно дали е изпадна-
ла във финансова безизходица, или за 
всичко е виновна порно индустрията, 
която може да бъде жестока към свои-
те звезди.

Това, което споделя Садора, е, че

в тунелите на Лас Вегас 
е щастлива

Казва, че там има всичко, което й е не-
обходимо, въпреки че няма достъп до 
течаща вода и каквито и да било удоб-
ства. Стефани обяснява на О'Брайън как 
в подземията хората са наистина мили 
и сплотени и че такъв живот далеч не е 
толкова труден, колкото изглежда.

Тя споделя още, че именно в тези за-
тънтени места на Лас Вегас най-накрая 
е намерила истински приятели и че това 
е една силна общност, изградена с мно-
го труд.

Документалният филм пък предиз-
виква невероятна реакция и фенове на 
Джени Лий организират благотворите-
лен фонд, в който събират средства, за 
да измъкнат любимата си порно звезда 
от подземията.

Може би усилията им са напразни, 
тъй като на въпроса дали би могла да 
напусне тунелите, Садора отговаря, че 
има възможността да си тръгне по всяко 
време, но не желае.

Джени Лий – порно звездата, която 
стана клошарка в Лас Вегас
XЗапознайте се с тъжната история на една жена, имала някога звездна слава

Сн.: Listal

Сн.: Youtube

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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- Минерална вода, плодове и монети 
за телевизора?

- Да!
- А този кой е с вас?
- Ми водя си и доктор, може да няма-

те...

  
При един адвокат се появил дяволът и 

му предложил сделка:
- Ще печелиш всяко дело, ще станеш 

най-богатият човек на света, но зато-
ва всички твои роднини ще умрат и ще 
отидат в ада. Имаш време да помислиш 
до утре.

Дяволът изчезнал, адвокатът седи и 
размишлява:

- Така значи: ще печеля всички проце-
си, да, приемем. Ще стана най-богатият 
човек на земята, да допуснем. Ще ум-
рат всички мои роднини... Не разбирам 
къде е уловката.

  
- Как можахте да убиете този нещас-

тен човек само за някакви си десет до-
лара?

- Е, господин съдия, десет оттук, десет 
оттам и те се събират...

  
- Докторе, какви са резултатите?
- Ами... Имам две новини- лоша и мно-

го лоша...
- Как така, докторе!? Кажете ми първо 

лошата!
- Остават ви 24 часа живот..
- Боже господи! И какво може да е по-

лошо от това?
- Вчера не можах да се свържа с вас...

  
Съдията:
- Вие ли откраднахте преди една сед-

мица буре с ракия?
- Да.
- Полицията е намерила у вас празно 

буре. Къде е ракията?
- Изпих я.
- Не можете да ме убедите, че за една 

седмица сте изпили цяло буре с ракия!
- Изпих половината.
- А другата половина къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги...

  
След преглед докторът казва на жена-

та:
– И помнете, че мъжът ви освен лекар-

ствата има нужда от абсолютно спокой-

ствие.
– Точно това му говоря и аз 

денонощно! – отговаря жена-
та.

  
Осъждат 80-годишен чо-

век на 25 години затвор. След 
като си чул присъдата, като 
последни думи казал:

- Уважаеми съдии, благода-
ря за доверието. Ще се поста-
рая да го оправдая.

  
Лекарят:
- Събличайте се!
- Ама защо?
- Аз съм лекар, аз най-добре знам!
Мъжът се съблича.
Лекарят:
- И от какво се оплаквате?
Голият:
- От нищо... Едни нови шкафове тряб-

ва да ви доставя в кабинета...

  
Богат възрастен мъж отива при лека-

ря:
- Докторе, имам всичко, бизнес, пари, 

къща, яхта, но жена ми не може да заб-
ременее.

- На колко години е жена ви?
- 25.
- А вие?
- На 75.
- И жена ви не може да забременее?
- Да!
- Тогава качете се на яхтата с жена си, 

вземете един млад сътрудник с вас, за да 
не се откъсвате от бизнеса, и направе-
те дълго пътешествие. Морският въздух 
прави чудеса.

Минават два месеца и пациентът от-
ново пристига. Поставя бутилка на ма-
сата и казва:

- Благодаря за съвета, жена ми е бре-
менна.

- А как е младият сътрудник? - пита 
докторът.

- Знаете ли, докторе, тя също е бре-
менна. Морският въздух наистина пра-
ви чудеса!

  
Семейство с 15-годишен брак при 

психолог. Той пита:
- Какъв според вас е проблемът?
Жената не чака и започва гневна тира-

да... След половин час безспирно гово-
рене психологът станал, приближил се 
до нея, прегърнал я и страстно я целу-

  
Жена се обажда на спешна помощ и 

казва разтревожена:
- Докторе, елате! Приятелят ми глътна 

тирбушона!
След това затворила телефона.
След малко телефонът пак звъннал:
- А, докторе, може да не идвате - наме-

рих нов тирбушон!

  
- Докторе, симулантът от трета стая 

умря!
- Еее, тоя вече го прекали...

  
Адвокат успокоява своя клиент:
- Вие да не се уплашихте от толкова 

много параграфи! Съдията просто иска-
ше да каже, че ви осъжда на доживотен 
затвор.

  
- Как се казваш?
- Наполеон!
- Ясно, отиваш при Хитлер, Мусолини 

и другите в отделението...
- Ама аз съм сладкиш!
- Ако ще и коняк да си, отиваш, където 

съм казал, то и аз съм доктор, ама съм в 
лудница.

  
Мъж отива на преглед при личния си 

лекар. Докторът отваря медицинския 
картон, взира се в него и почва да си 
мърмори:

– Мале, мале, мале... не е добре това...
Мъжът пребледнял и едва успял да 

промълви:
– Много ли е сериозно?
– Дали е сериозно? То направо е тра-

гично... Леле, леле... Ужас!
Мъжът приседнал на кушетката, обър-

сал потта от челото си и пак попитал:
– Ще ме бъде ли, докторе?
– Спокойно, бе! Нищо ти няма, ама аз 

очила трябва да слагам, нищо не мога да 
прочета...

  
В съда:
- В началото на брака мъжът ви няма-

ше ли някакви положителни качества?
- Ами... имаше, но свършиха до стотин-

ка!

  
В лекарския кабинет:
- Днес кашлицата ви е по-добре.
Пациентът:
- Разбира се, упражнявал съм се цяла 

нощ!

  
Един адвокат умрял и застанал пред 

свети Петър, а той:
- Човече, ти не си за Рая!
Адвокатът обаче го попитал:
- Какъв си ти? Ти трудов договор имаш 

ли? Социална осигуровка? Декларация 
за доходите давал ли си?

Отишъл свети Петър при Господ:
- Господи, един не е за тук, но ми иска 

трудов договор за изпълняваната длъж-
ност, такова нещо имам ли?

- Какъв е този?
- Адвокат.
- Пускай го, докато не се е сетил да ми 

иска акт за раждане!

  
- Докторе, в депресия съм, качвам ки-

лограми.
- Не е от депресията! От кюфтетата е!

  
В „Пирогов“:
- Пижама носите ли си?
- Да.
- Чаршафи, сапун, термометър?
- Да!

Виц в снимка

Надпис в лекарски 

кабинет: „Който си е 

поставил диагноза 

по Google, но иска 

второ мнение, може 

да погледне 
в Yahoo!“.

нал. Когато целувката свършила, психо-
логът се отдръпнал, а жената застинала 
в почуда и вцепенение.

- На вашата жена това трябва да се 
прави три пъти седмично! Ще се спра-
вите ли?

Мъжът се замислил, а после отвърнал:
- Докторе, мога да я докарвам тук в по-

неделник и сряда, но в петък не мога, за-
щото отивам на риба.

  
Лекар към пациент:
- Практикувате ли екстремни спорто-

ве?
- Понякога апострофирам жена ми...

  
Пациент позвънил на лекаря си, за да 

си запише час.
- Извинявайте - отговорила му дежур-

ната сестра - но можем да ви приемем 
най-рано след две седмици.

- Но дотогава аз може и да умра!
- Няма проблеми. Жена ви ще се обади 

да отмени часа.

  
При зъболекаря отива пациент, който 

много се страхува. Докторът му предла-
га чаша водка за кураж.

- Е, сега как е?
- Докторе, ако може още една...
Получава още една.
- А сега как е?
- Искам още една.
Получава още една.
- Е, вече добихте ли смелост? - пита 

докторът.
- Охооо, и още как! Само някой да пос-

мее да ми пипне зъба!

  
- Докторе, искам да отслабна!
- Всеки ден ще тичате от София до 

Перник и за една седмица ще сте готов.
- Е, няма ли по-лесен начин?
- Има, да правите всеки ден секс с 

жена си по 3 пъти.
- Ааа... е го къде е Перник, ще си ти-

чам...

  
Лекар на визитация пита пациент:
– Е, как сте? Как се чувствате тук?
– Като маймуна, докторе!
–?
– Роднините постоянно ми носят ба-

нани, портокали, плодове разни…

  
Съдията:
- Длъжен сте, в края на краищата, да 

си поставите една цел - да станете друг 
човек! - казва съдията на подсъдимия.

- Опитах се, господин съдия, но вед-
нага ме осъдиха за фалшифициране на 
лични документи.
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
19 - 25 август 2020 г.

ОВЕН
Възможно е вашата муску-
латура и гърбът ви да бъ-
дат мишени на болки под 
всякаква форма. В слу-

чай че спортувате или хобито ви е фитнес, 
пазете най-вече гръбната си мускулату-
ра. Ще имате възможността да направите 
нещо много специално за партньора си и 
това ще бъде оценено. Самотните веро-
ятно ще се срещнат с някого от бившо по-
знанство или бивша връзка.

РАК
Има вероятност от малки 
наранявания, получени по 
време на ежедневните ви 
дейности. Опитайте се да 

не ходите по неравни настилки, освен ако 
не носите много удобни обувки. Също така 
бъдете внимателни при слизането или из-
качването на стълбища, защото има веро-
ятност от сериозни наранявания. Ако сте 
семейни или в любовна връзка, избягвайте 
всякакви флиртове, особено с непознати.

ВЕЗНИ
Съблюдавайте стриктно 
кръвното си налягане, за-
щото се очертават пробле-
ми с „игра“ на границите му. 

Ако не можете да се справите сами с измер-
ването, потърсете консултация от медицин-
ско лице, което да прецени състоянието ви. 
Вероятно предстоящи събития ще ви изпъл-
нят с безпокойство, защото през този пери-
од ще бъдете ангажирани в решаването на 
конкретни проблеми у дома и в офиса. 

КОЗИРОГ
Началото на периода да 
ви предложи някаква вне-
запна промяна или изне-
нада. Ще сте много общи-

телни, любопитни и любознателни. Нищо 
чудно да се спуснете да трупате нови зна-
ния и впечатления. Не са изключени анга-
жименти с близки или роднини, на които 
под една или друга форма ще ви се нало-
жи да помогнете. От друга страна, ще бъде 
добре и ако се погрижите за себе си.

ТЕЛЕЦ
Вероятно ще бъдете под-
ложени на много крити-
ки. Особено ако критика-
та идва от близък до вас 

човек, не я приемайте като даденост, коя-
то не ви харесва, а напротив, трябва да я 
оцените като насърчение, извличайки 
си съответната поука. Стойте по-далеч от 
водата. Избягвайте влизането в морските 
дълбочини, както и тези в басейните. На-
правете си подарък – книга, дребно бижу.

ЛЪВ
Ако сте алергични, има ве-
роятност да бъдете при-
теснени от алергични ата-
ки. Също така избягвайте 

честото използване на таблети, смартфони, 
компютри или лаптопи, има голяма вероят-
ност да си създадете проблеми с очите. С 
един ден почивка ще съхраните зрението 
си за повече дни. Би било добре да анали-
зирате романтичната си връзка. Може би 
давате повече, отколкото получавате. 

СКОРПИОН
Възможно е да си имате 
проблеми със стомашно-
чревния тракт, придруже-
ни с болки в стомашната 

област. По възможност избягвайте тежки-
те и мазни храни. Такива състояния могат 
да се дължат и на твърде много напреже-
ние. Не вземайте прибързани решения. 
Има вероятност да нараните партньора си 
и утре да съжалявате за тази си нетактич-
ност. 

ВОДОЛЕЙ
Ще имате неочаквани 
обаждания, съобщения 
или доставки през деня. 
Вероятни са също така и 

кратки пътувания или екскурзии. В рабо-
тата се постарайте да сте максимално съ-
средоточени, за да не пропуснете важни 
детайли и да не останете измамени при 
някой договор или сделка. Вътрешната ви 
убеденост, че сте на прав път, е гаранция 
за успех. 

БЛИЗНАЦИ
По възможност не се отда-
лечавайте от дома си. Също 
така бъдете предпазливи 
при извънредни метеоро-

логични условия, както и при рязка промя-
на на пътните условия. Ще се наложи да бъ-
дете много по-умерени във всяка област от 
живота си. През този период ще бъде по-до-
бре да спестите както сили и енергия, така и 
средства, като не хвърляте нехайно пари за 
безполезни действия и вещи.

ДЕВА
Здравословното ви със-
тояние ще бъде цветущо. 
Въпреки това ще трябва 
да бъдете предпазливи и 

внимателни около огъня и други горещи 
предмети, ако искате да сте здрави и да 
избегнете неприятни инциденти. Възмож-
но е инстинктът да ви изиграе лоша шега. 
Това ще бъде предпоставка да се заблуди-
те в някои неща, които със сигурност ще 
си останат ваши фантазии. 

СТРЕЛЕЦ
Опитайте се да не обещава-
те онова, което не можете 
да изпълните, защото има 
риск да разочаровате хо-

рата, които най-много обичате. Бъдете по-
реалистични, ясни, конкретни и изпълнете 
поетите ангажименти към близките си хора. 
Ако не страдате от хронични заболявания, 
които предразполагат към виене на свят, бъ-
дете сигурни, че това ще се дължи на влияни-
ето на атмосферното налягане и преумора.

РИБИ
Доверявайте се на инту-
ицията си по отношение 
на хора, влезли наскоро в 
обкръжението ви. Тя няма 

да ви подведе при решенията ви. Опитай-
те се да не проявявате прекалена мнител-
ност, защото тя по-скоро би ви се отрази-
ла негативно, а няма да ви предпази от 
допускането на кардинални грешки. Оси-
гурете си време за релакс и ползотворна 
почивка.

http://www.prospectlicensing.com/
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Н
якога селището се е казва-
ло Василико. Според едни 
името му идвало от босиле-
ка (василико), според други 
- от царствен (василевс), а 

според трети - Васильовци са били най-
големият род в стария квартал с рибар-
ските колиби.

Царево е разположен върху два мал-
ки полуострова около прекрасен залив. 
Допреди години носеше името на из-
вестния руски биолог Иван Мичурин. В 
акваторията му, северно от града, са от-
крити археологически останки от късна-
та античност. При подводни археологи-
чески проучвания са извадени амфори 
от ІV-VІ в. и вносна червенолакова кера-
мика, произведена в Константинопол, 
Сирия и Северна Африка.

На южния полуостров има останки от 
средновековна крепост, наречена „Ва-
силикоз Бургас". Крепостта представля-
вала четириъгълна постройка върху 
един хребет на брега на морето. Около 
нея е имало много лозя. Заливът между 
двете крайбрежни скали представлявал 
пристанище, където могли да спират и 
„най-големите котви“ (кораби), но той 
не бил в състояние да осигури защита 
на съдовете при силни източни ветрове, 
поради което

корабите го отбягвали
Крепостта била построена от някой си 

княз Васил – един от внуците на визан-
тийския император Константин.

Съхранена е интересна легенда за ос-
новаването на Василико. Според нея 
първите заселници идват от унищоже-
ното от турците българско село Босил-
ково в Айтоския дял на Източна Стара 
планина. Част от жителите му, които се 
спасяват от унищожение или потурчва-
не, се преселват на черноморския бряг, 
където основават ново селище.

През есента на 1882 г. избухва стихиен 
пожар, който бързо обхваща и унищо-
жава почти цялото селище. Причината 
за трагичния пожар, изпепелил богатия 
град, според запазена гръцка песен, е 
доста нелепа. Братята Карнуци и някой 
си Георги хванали мишка, потопили я 
в газ, след това я запалили. Запалената 
мишка се скрила в една от къщите, откъ-
дето пламнал огънят.

Една от старините, която непременно 
трябва да посетите, черквата „Св. Трои-

ца“ в кв. „Василико“, е построена през 
1810 г. на мястото на по-стара черква. 
Достроявана е през 1831 г., а в сегашния 
си архитектурен вид датира от 1895 г. На 
особена почит са иконата на св. Никола,

покровителя на 
моряците и рибарите

и иконата на Йоан Кръстител. „Св. Трои-
ца“ е съхранявала великолепни образци 
на странджанската живопис, много от 
тях безвъзвратно са изгубени и унищо-
жени през 50-те и 60-те години на ХХ в.

Днес царевци имат над 200 лодки. За 
промишлен риболов не може и да се ми-
сли, но почти няма къща без рибар. Кои-
то излизат в морето, опъват въдички и 
плетат мрежи за отзивчивите туристи.

В Царево активният сезон обикно-

вено трае месец и половина и започва 
след 10 юли. Рай за децата е морската 
градина, едно невероятно място, къде-
то можете да се насладите на красива-
та гледка към морето, докато се разхож-
дате по алеите, заобиколени от цветя и 
дървета.

Любимо място на гмуркачите са ска-
лите и

чистата морска 
вода на Варвара

Селището е традиционно рибарско 

поселище, разположено южно от Царе-
во. Липсата на шумните пясъчни пла-
жове и прохладните сенки на лозови-
те асми в типично българските къщи го 
превръщат в предпочитано място за по-
чивка на хората на изкуството и всеки, 
който се стреми към спокойствие и уса-
мотение.

Варвара е старо рибарско селце, пре-
върнало се в туристическа дестинация 
едва през последните десетина години. 
В средата на XIX в. мястото е било без-

людно. Тук се е намирал само малък па-
раклис - „Света Варвара“, почитан от жи-
телите на околните селища – Царево, 
Ахтопол, Кости и Бродилово.

Преди новото му заселване в 1913 г. с 
преселници, идващи от голямото село 
Ятрус в Източна Тракия, Варвара фигу-
рира в картата на Кристиан Лудвиг То-
мас от 1788 г. под името Вардарах. Върху 
близкия връх Папия има следи от късно-
антична и средновековна крепост.

В началото на ХХ век поминъкът на 
населението е въглищарството и земе-
делието. Каменистият бряг между Вар-
вара и Ахтопол предизвиква възхище-
ние с красивите си гледки, особено при 
тихо време в ранните утринни часове. 
Подобно на други странджански селца, 
като фолклорния резерват село Бълга-
ри, Варвара също е известна с празни-
ците на нестинарските танци.

Местата за забавление не са много, но 
в никакъв случай не отстъпват по кла-
са на тези в по-големите селища в съ-
седство. Само на 3 км южно е Ахтопол, 
където изборът на заведения е изклю-
чително богат, но Варвара е отличен 
вариант за тези, които предпочитат да 
си сготвят сами - прясно уловена риба 
може да се купи от почти всяка къща в 
селото, а местните жители ще ви пред-
ложат и възхитителен избор от свежи 
плодове и зеленчуци.

Царево: Царственото 
място край морето
XНаблизо е Варвара, любима на туристи, гмуркачи и нестинари

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Варвара

Сн.: Facebook

Сн. Pixabay
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ТЪРСИ CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, Agi Trucking INC 
, предлага работа за шофьори клас А , ками-
они Volvo 2020 г. и ремаркета Wabash 2020 
г. ,24/7 на ваше разположение постоянни 
курсове ,добро заплащане , бонуси и разби-
ране във всяка ситуация ,офис Schaumburg 
IL 60193 ,моля потърсете ни за подробности 
на 727-488-7987 Иван Стоянов !!! 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 шо-
фьор за straight truck до 26000lbs (class C). 
6309301955 №17871
CONSTRUCTION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, търся помощник 
с личен автомобил на постоянна работа в све-
рата на строителството(бани,кухни,боядисва
не)с възможност за реализация. 2485589267 
№17873
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шо-
фьор 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 шофьор за 
FedEx Ground и UPS за round trips. Коректно 
отношение и добро заплащане. 6302903092 
№17876

Chicago + suburbs
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания 
специализирана в преместване на вещи и ме-
бели наема на пълно и непълно раб.време.
Автомобил е предимство и носи доп.бонус.
Атрактивно заплащане в брой. Пишете на 
имейл slavtchokerelski@gmail.com или звън-
нете на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
MOVING COMPANY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компа-
ния наема помощници за пренос на вещи 
и мебели.Предишен опит не се изисква.
Атрактивно заплащане в брой.Пишете на 
slavtchokerelski@gmail.com или звънете на 
тел.2243108907-Слави. 2243108907 №17942
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебе-
ли. Предишен опит не се изисква. Full time 
and part time. Атрактивно заплащане в брой.
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звънете на тел.2243108907-Слави. 
2243108907 №17943
CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отношение. 
7737421235 №17882
EUROCLEAN NAEMA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean tarsi da 
naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona 
na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. 
Za poveche informacia molia tarsete Petya na 
(773)600-0019. Blagodarim vi! 7736000019 
№17884

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

ТЪРСЯТ СЕ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля звъннете на 773-656-8076. 
7736568076 №17885
CDL DRIVER, 
Цена US$ 123, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за Drop and Hook, terminal to terminal FedEx 
Ground и UPS. 6302903092 №17893
CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шофьор за 
Drop and Hook, FedEx and UPS. Терминал до 
терминал. 3000 мили седмично. 6302903092 
№17894
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за соб-
ственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 
Dispatch *Dispatcher с 15 год. опит в бранша! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки Петък! *Карти с Намаление за гориво до 
$0.70/г. Tel:847-483-8787 8476659273 №17913
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /
галон. Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
ШОФЬОРИ И ОУНЪРИ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.26 ft 16 ft, шофиори С клас заплаща-
не 30 процента от цената на товара Мобилен 
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 $0.65 на миля. За пове-
че информация се обадете на 773-580-4032 
№17842
CDL DRIVER, 
Цена US$ 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 $3 на миля. Компани-
ята предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 
40-80 цента на галон, 10% диспеч. Заплащане 
всяка седмица. Моля обадете се на 773-538-
3818 №17863
TURSI SE TEHNIK, 
Цена US$ 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 ШО-
ФЬОРИ – 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

CDL Class A, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A-Транспортна компания тър-
си да назначи шофьори за посто-
янни курсове от WI-NC.Заплащане 
според опита 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17769

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

РАБОТНИК ЦЕХ и МОНТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Предла-
гаме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716 №16144
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ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шофьор 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 шофьор 
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
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 инфор-
мация 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 бояджий. 
Постоянна работа. Добро заплащане. Тел. 
773-865-0406 №17801
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси SAFETY. Говорене на българ-
ски & 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. Изисква 
се общ опит за работа с компютър. Други ези-
ци са от голям плюс. Моля обадете 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, 
$15/chas. Areas: Chicago, Arlington Heights, 
Lake Forest, Ho� man Estates. 224-500-2339 
2245002339 №17793
CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Myprohelpers 
предлага почасова работа за почистване на 
жилища офиси и общи помещениа. Изисква 
се опит и собствен транспорт. 224-334-1818 
3125931392 №17787
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 шофьор за 
2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. 
Хубави мили, лично отношение. 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, Професио-
налист с чисто досие.Започване веднага. Кара-
не и почивка по договаряне. Контрактор с 20 
год. опит в бизнеса. 7734128280 №17761
CDL ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ!, 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте! Търся двама шо-
фиори за ван или флатбед! Заплащането може 
на миля процент или твърдо по договаряне! 
Камионите са нови и в отлично състояние! 
Търся добри и разбрани хора! За повече ин-
формация моля званнете или пишете! Благо-
даря! 5712323213 №17721
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шофьор 
за камион който се движи само мидуест, въз-
можност за нощуване у дома през ден. Запла-
щане 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 транс-
портна компания търси шофьор за 53\\\’ Dry 
Van,over the road(midwest).Предлагаме $300 
на ден. Камиона е Volvo 2007 и е в перфектно 
техническо състояние. Много чист от вътрер,с 
чисто нов матрак,мокет,хладилник,мик.печка 
и инвертор. За повече инфо се обадете на 773-
732-5718 7737325718 №17733
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся Шофьор 
С Категория А; Притежаването на категория 
за хазартни материяли е плюс. Предлагам ко-
ректно заплащане и приятна за работа среда. 
За контакт: 224-366-7257 №17718
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 
30% от товарите.Ново волво автоматик.Пер-
фектни условия 2243882400 №17625

SOMEWHERE ELSE
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся жена за гле-
дане 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 ПОЗИЦИИ 
ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ. ПЕРСО-
НАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ ТОВАРИ, ТЛЪС-
ТИ 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 контрактор. 
Без нарушения и с опит. Специално отноше-
ние. Каране и почивка- по договаряне. Пар-
кинг 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 семейна 
фирма с опит в бизнеса с камиони , корект-
ност и почтеност, предлага заплащане -$1500-
$2200 на седмица.Опции да бъдете owner 
на камион,0%down,0% interest. 7738187459 
№17706

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Тър-
ся шофьор за Drop and Hook, FedEx 
and UPS. Терминал до терминал. 
3000 мили седмично. 6302903092 
№17895

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 фирма, катo 
диспеч с шофьори, брокери и доставки. 
Имам 3 годишен опит като шофьор 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 България.: +359-
876-511-784 Viber №17695
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да гледам 
детето Ви целодневно.Намирам се в Mount 
Prospect.Телефон за връзка 224-425-6746 
№17702
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви за-
мествам в почивните дни.Имам опит и пре-
поръки.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 ремонтирана. Тих, 
спокоен квартал. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 
коли. В близост голямо езеро. Много добри 
училища. Ниски данъци. Цена $235,000. Тряб-
ва да видите! Oтворена за посещение на 12 ти 
юни от 12 до 2pm. Tel 224 713 5534 №17774

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище 
в северозападните квартали на Чикаго, моля 
обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директ-
но от собственика. Тел: (847) 854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 №17940

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 спалня, кухня с 
трапезария, баня с тоалетна и просторна те-
раса. Квартирата е свободна от 1 август 2020г. 
За контакти: 773-322-3640 №17788
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното 
е на същия етаж. Близо до магистрали/голям 
парк/магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17932

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод , Дава се 1-стаен 
апт под наем в Елк Гроув на втори 
етаж. Включено отопление. Балкон/
Паркинг. Огледални гардеробни 
врати. Ламинатен под. Асансьор в 
сградата. Басейн и фитнес. Близо 
до магистрали/магазини/ресторан-
ти/паркове. За информация, тел: 
2248291787 2248291787 №17939

БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17934
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POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ СЪ-
КВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 №17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Общо ползване на хол и кухня с ос-
таналите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви 
ca вkлючени (вода, електричество, internet, 
gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шо-
фьори цeнa $380. Депозит за един месец. Oт 
October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-
3412 №17865
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa 
$380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 №17866
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, търся съквар-
тирант за двустаен апартамент в Schiller Park.
Шофьор на камион съм и отсъствам 90% от 
времето .собствено парко място! Наем 500$. 
За повече инфо позвънете на 630 301 9985 
6303019985 №17898
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен обзаведен 
апартамент в Schiller Park. Шофьор на камион 
съм и отсъствам 90% от времето. Собствено 
парко място! Наем 500$. За информация поз-
вънете на 630 301 9985. 6303019985 №17899
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апартамент 
в шилер парк. Собствено парко място. Наем 
500. Шофьор на камион съм и отсъствам в 
повечето време. За повече информация поз-
вънете на 630 301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем ед-
ностайни апартаменти (1bdr) в Addison и в 
Arlington heights. Напълно реновирани. Всич-
ко е включено в наема. Само ток се плаща до-
пълнително. 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 
$600 включва газ, вода, гараж; пералня и су-
шилня. За повече информация- 774-208-4819 
№17832
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Обзаведена 
стая от къща под наем в Melrose park-много 
удобна локация за шофьори на камиони.Сво-
бодно ползване на пералня и сушилня без 
кодари.Общо ползване на хол и кухня с оста-
налите квартиранти.Без съжителство 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, Обзаведена 
стая под наем от приземен апартамент с три 
спални и две бани.Хол и кухня се ползват 
общо с останалите квартиранти..В апартамен-
та има пералня и сушилня.В наема е включе-
но всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под наем 
едностайни апартаменти (1bdr.) в Addison IL 
и във Аrlington hights IL. Обширни и напълно 
реновирани. Всичко е включено в наема ос-
вен ток, който се плаща отделно. Тел: 234-543-
6879. 3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 
№17851
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим жена съ-
квартирантка ливин 7737463728 №17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим съ-
квартирантка на ливин. Телефон за контакт 
773 746 3728 №17824
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено пар-
ко място, близо до магазини и магистрали, 
изгодна цена! 847218461 №17825
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17826
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17827
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17828
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено пар-
ко място, близо до магазини и магистрали, 
изгодна цена! 8472198461 №17829
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.5bth 
Townhouse available for RENT September 1st 
in downtown Elk Grove Village (Biester� eld/ 
Wellington). For more information call 773 719 
8080 7739968900 №17802
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам едноста-
ен 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
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$, от апартамент в ра-
йонът на Джефърсън парк. Тел: 773 814 2970 
7735929395 №17741
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  500, Зипкод 60107, Стая под наем, 
Streamwood, IL, $500 2244001696 №17743
2BED 1.5BATH RENT , 
Цена US$ 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, Самостоятел-
на стая с нова баня + гараж в напълно обза-
веден 2bed/2bath townhouse в Schaumburg. 
Просторен хол на 2 етажа, паркет, центра-
лен 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 апар-
тамент под наем. $1400/месец. Последен 
етаж (3ти), с тереса. Сградата има асансьор. 
Комплекса предлага басейн, детски площад-
ки, парко място. В близост до магистрали, 
магазини и Wood� eld Mall. Arlington Heights 
IL, Arlington Hts. & Algonquin Rd. За пове-
че информация - 224.300.0006 2243000006 
№17737

SOMEWHERE ELSE
2-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1350, Зипкод 60070, Дава се под 
наем 2-стаен апартамент в чисто нова сграда 
в Проспект Хайтс. Всичко в жилището е абсо-
лютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. 
Голям балкон, 3ти етаж. В наема влизат ото-
плението и газта за готвене. Само ток се пла-
ща допълнително. Близо до плаза с магазини 
и ресторант/бар. 2248291787 №17891

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which o� ers a 
safe online community for singles looking for 
partner. Register now at velidadating.com Use 
all the website features for free! 887281079 
№17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за камиони 
и трейлъри. За повече информация и цени, 
моля позвънете на 773-656-8076. 7736568076 
№17890
АНГЛИЙСКИ В ТРУМАН, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Английски 8 или 16 
седмици (само за над 17 год. възраст) чрез 
Зуум в Труман Колидж. Различни нива. Начало 
24 август. Регистрирайте се на ccc.edu/adulted 
или на 773-907-4350. 2244200395 №17917
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на техни-
ката във вашия дом.Компютри ,бяла техника и 
телевизори.Готови сме да ви помогнем. Нико-
лай 6302200138 №17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. 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 преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №17806
HOME DAYCARE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Имаме 
свободни места в лицензирана home 
daycare в Elk Grove Village.Работим с мал-
ка група деца,предлагаме целодневни 
грижи,обучение и домашно приготвена хра-
на .Tel:2242442642 №17725
TRUCK,TRAILER REPAIR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Bad Boys Truck 
and Trailer Repair се намира в Elmhurst, IL и 
предлага всички видове ремонти за камиони 
и ремаркета, смяна на масла и гуми, диаг-
ностика и други на отлични цени. За повече 
инфо: тел: 773-936-3891 №17698

ФЛОРИДА
ЛИЧЕН ЗАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5000, Направете заяв-
ката си за кредит с мен за вашата силна сигур-
ност в областта на финансиране. сериозно и 
надеждно предложение за заем за 72 часа 
756963842 №17709
FREIGHT BROKER CLASS, 
Цена US$  123.00, Зипкод 33180, Trucking 
Courses! Dispatch, Freight Broker, QuickBooks, 
IFTA, Safety www.smarttrucking.us 331-551-
8787 №17771

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: термо-
лифтинг на лице само за 70лв. вместо 150лв. 
Бъдете съвършени! Повече информация 
можете да получите на тел. 0885 108502 и 
https://prettylab.bg/termolifting-lice Необ-
ходимо е предварително записване 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. Алуминиеви 
джанти, уинд скъртс, всичко по окачване-
то сменено преди по-малко от година, сийл 
между двигател и компресор нов($900) , abs 
валв нов.... 3475436879 №17870
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам ри-
фер трейлър Wabash-Carrier 2008 година в 
идеално техническо състояние. Wind skirts, 
алуминиеви джанти. Ново окачване. Нов 
авs valve. LED светлини. Нов seal на компре-
сора ($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
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
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

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912
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П
рез април 1955 година, мал-
ко след Великден, пред за-
ведение в Хампстед, квартал 
в Лондон, една жена изпраз-
ва револвера си в тялото на 

един мъж. Тя е известен бивш модел, кра-
сива и чаровна, майка на две деца. А той 
е поредният разочаровал я мъж.

Няколко дни по-късно Рут Елис е осъ-
дена на смърт чрез обесване и това е по-
следната смъртна присъда на жена, из-
пълнена във Великобритания.

Но това не е единствената причина ис-
торията на красавицата да бъде запомне-
на, а по-скоро трагичната й съдба.

Животът на Рут Елис е ярък пример за 
това как преобладаващите над разума 
емоции могат да

унищожат човек за нула време. Бъде-
щата убийца е родена в бедно, многодет-
но семейство на

музикант алкохолик, който обичал да 
бие не само жена си, но и децата. Очевид-
но, точно поради тази причина по-късно 
Рут избира такъв тип мъже – които оби-
чат да пият и да доказват правотата си с 
юмруци.

На 15-годишна възраст на Елис се на-
ложило да започне работа като серви-
тьорка в кафене. Но момичето не раз-
насяло дълго време поръчки – тя била 
привлечена от големия град и скоро за-
минала за Лондон. В столицата тя се пре-
върнала в привлекателна блондинка и с 
удоволствие се впуснала да изследва жи-
вота на възрастните.

Първата любов на Елис – войник от 
далечна Канада – изчезва след края на 
службата, оставяйки дете „като подарък“, 
без дори да се сбогува. След това краса-
вицата, за кратко разочарована от мъже-
те, решава да започне кариера на модел. 
Може да се каже, че Рут успява, въпреки 
че най-често я викали за еротични сним-
ки за мъжки списания.

Малко по малко момичето започнало 
да се радва на успех и

дори натрупала 
малко богатство

Вече нямало нужда да пести пари и да 
приема всяка предлагана работа. Освен 
това Елис започнала да навлиза в света 
на шоубизнеса и завързала полезни кон-
такти там. Това позволило на Рут да на-
мери постоянна и добре платена работа 
като администратор в един от престиж-
ните лондонски клубове.

Но личният й живот е провал след про-
вал. След един грешен брак, две деца 
и няколко романса самотната майка не 

била привлекателна съпруга за лондон-
ската бохемска среда. Рут обаче не за-
губила надежда да намери щастието си. 
И така, в началото на 50-те години й се 
струвало, че е намерила любовта на жи-
вота си. Идвайки от аристократично ан-
глийско семейство, плейбоят и професи-
онален автомобилен състезател Дейвид 
Блейкли бил по-млад от Елис, но успял да 
й завърти главата.

Блейкли имал годеница и нещата оти-
вали към сватба, но Рут въобще не се въл-
нувала от това.

Използвайки целия си чар и умения 
на съблазнителка, бившият модел отнел 
Дейвид от момичето и те заживели заед-
но. Новият й възлюбен обикновено бил 
пиян и изнервен. В допълнение, Блейкли 
изпитвал слабост към жените и хазарта, 
както и постоянно отвращение към вся-
каква работа.

Постоянното пиене и изневери на 
партньора правили Рут нещастна. Тя за-
почнала да приема антидепресанти и 
също

се пристрастила 
към алкохола

В този труден момент от живота й се 
появил човек, който всъщност можел да 
промени всичко към по-добро. Големи-
ят бизнесмен Дезмънд Касен отдавна бил 
влюбен в Елис и се опитал да направи 
всичко възможно, за да я подкрепи.

Но Касен не успял да направи моми-
чето щастливо – в тази трагична история 
той има съвсем различна роля. Веднъж 
Елис помолила фен да й даде револвер и 

да я научи как да стреля. Мъжът
изпълнил това искане, въпреки че сега 

не е ясно какво го е мотивирало. Поста-
вянето на пистолет в ръцете на неста-
билна, постоянно дрогирана с хапчета, 
депресирана 28-годишна жена, било най-
лошата идея.

На Великден 1955 г. избухнала поред-
ната драма. Младият любовник обещал 
да заведе Рут и децата й извън града на 
почивка, но както се е случвало невед-
нъж, изчезнал без предупреждение.

Очевидно този акт изчерпал последни-
те капки от търпението на Рут и тя напра-
во се вбесила. Елис натрошила на пар-
чета колата на Дейвид, едва не разбила 
вратите в къщата на общи познати, къде-
то любовникът й се криел от нея, и уни-
щожила почти всичките му вещи.

Блейкли, като видял какво прави Елис, 
решил да не се връща при нея, което при-
нудило влюбената жена да предприеме 
крайни мерки. Няколко дни по-късно, на 
10 април 1955 г., Рут помолила Касен да 
я заведе в кръчмата „Магдала“, където го-
деникът й обичал да се забавлява с прия-
тели. В чантата на жената имало

зареден револвер 
„Смит и Уесън“

38-ми калибър, подарък от почитател.
Елис изпратила Касен у дома, докато тя 

останала да чака Дейвид на входа на за-
ведението. Когато

той се появил по улицата, жената из-
стреляла всички патрони към него, уби-
вайки го на място. След това Рут се ус-
покоила, помолила минувачите да се 
обадят в полицията и останала да изчака 
служителите на реда до тялото на жерт-
вата си.

Убийството край кръчмата било ис-
тинска сензация. Имало всичко, което да 
шокира публиката: гореща блондинка, 
страстна любов, стрелба на улицата. Оч-
аквало се Рут Елис да се представи зре-
лищно в съда, но тя не оправдала очак-
ванията. Жената приличала повече на 
скромна домакиня, майка на две деца, 
отколкото на фатална жена, способна да 
убива под влияние на чувствата.

През 50-те години на 20 век във Вели-
кобритания имало само едно наказание 
за умишлено убийство – смъртното на-

казание чрез обесване. Когато Рут била 
попитана в съда дали знае, че може да 
бъде екзекутирана, жената спокойно от-
говорила: „Живот за живот. Нима това не 
е справедливо?“

Адвокатът на Рут Елис се опитал да 
убеди съда, че убийството е извърше-
но в състояние на афект, неволно. Това 
дава шанс на жената да избегне смъртта 
и да бъде осъдена на затвор. Но бивши-
ят модел сякаш се стремяла съвсем съз-
нателно към бесилката. Тя казала, че е 
планирала предварително убийството на 
Блейкли и затова е дошла в кръчмата.

Присъстващите в съдебната зала ри-
даели. Никой не можел да си представи, 
че 28-годишната красавица, майка на две 
деца

ще откаже да се бори 
за живота си

и ще приеме съдбата си. Рут Елис била 
осъдена на смърт. По време на разслед-
ването и на процеса жената не казала 
нито дума за мъжа, който й дал пистолет 
и я научил да стреля. Рут казала на адво-
ката си за ролята на Дезмонд Касен в този 
случай едва след присъдата.

Наказанието било изпълнено на 13 
юли 1955 г. На този ден пред вратите на 
затвора Холоуей се събрала тълпа от 
хора, които поискали смекчаване на на-
казанието на убийцата. Но правосъдието 
било приложено – Рут Елис била послед-
ната жена, екзекутирана във Великобри-
тания. През 1969 г. в страната е премахна-
то смъртното наказание.

Случаят с Рут Елис, въпреки липса-
та на политически мотиви и гръмки из-
казвания, бил един от най-грандиозните 
престъпления на 20 век. Съдбата на бив-
шия модел все още вдъхновява писате-
ли и режисьори по целия свят. Подобно 
убийство се случва в Лондон през 1923 
г., когато бившата проститутка Маргьо-
рит Либерт застрелва и убива съпруга 
си, египетски принц. Но то имало съвсем 
различен завършек.

А през 1939 г. е извършена последна-
та публична екзекуция във Франция с ги-
лотина.

Красавица на бесилото – последната 
жена, екзекутирана в Англия

XКак една бивша манекенка и майка на две деца стига до бесилото

Историята на Рут Елис е сюжет на редица 
постановки, книги и филми. 

Сн.: The Irish Times
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Летен крем с извара и лимон

Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: Полусфера. Тампон. Делера. Смени. Ке. Дек. Ратаи. 
Подкуп. Навик. Регин. Ипр. Герои. Кару. Стоки. Пик. Мориак. Арие. 
До. Арома. Нарта. Молари. Тонер. Ял. Съд. Манту. Оникси. Кокал. 
Аркет. Рев. Силен. Тико. Асино. Гутузо. Алис. Телепати. Ерато. 
Юферс. Длани. Игл. Руини. Червеи. Рязка. Орфик. Арс. Лакеи. 
Ерар. Сплит. Томкет. Осло. Киселини. Нерв. Яр. Карети. Израел. 
Банско. Олимпиади. 

ОТВЕСНО. Ходене по мъките. Графика. Лекари. Одол. Люляк. 
Сан. Чул. Вокал. Кенеф. Зегерс. Серии. Раман. Перки. Лек. Фрак. 
Морал. Гарус. Тито. Сеат. Комин. Тутси. Еони. Арара. Таити. Норми. 
Касиери. Турку. Дирак. Ил. Гуано. Козел. Френзи. Степи. Каное. 
Орачи. Терм. Анонс. Рента. Анекс. Рап. Амид. Татри. Сатир. Повеи. 
Киора. Крило. Валс. Ра. Покупки. Ясени. Гериля. Неприемливост. 
Истории. 

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

През лятото десертите трябва да 
са леки и ароматни, и плодови, 
и вкусни - точно като този тук. 

Да, и ние държим на фигурата си, за-
това залагаме на този страхотен летен 
крем. Откакто пък стана модерно де-
сертите да се сервират в чашки, имаме 
перфектното оправдание всеки ден да 
приготвяме бърз плодов крем в чашки.

Накиснете3-4 супени лъжици стафи-
ди в 100 мл ликьор или друг подобен 
слабо алкохолен продукт.

Разбийте 250 мл сметана на сняг, а от-
делно разбийте 300 г безсолна извара 
с 4 супени лъжици мед и с лимоновия 

сок от 1 лимон.
След това внимателно съединете из-

варената смес със сметаната, добавете 
настърганата лимонова кора.

Разпределете крема в десертни чаш-
ки и залейте отгоре с ликьора със ста-
фидите.

Нарежете 150-200 г плодове, които 
харесвате, и поставете най-отгоре в ча-
шите.

Оставете за около час в хладилник да 
стегне малко сместа.

Да ви е сладко!  

Мусака с тиквички и гъби

Невероятна мусака с тиквички и 
гъби - ще си оближете пръстите, 
щом я пробвате.

За тази вкусна мусака в тиган се за-
пържват нарязаните на филийки 400 г 
гъби и се изсипват в тава.

В същия тиган се запържва 400 г кай-
ма със ситно нарязаната 1 глава лук и 
се прехвърля в тавата при гъбите.

3 бр. тиквички се режат на кубчета и 
се прибавят в тавата при гъбите и кай-

мата.
Прибавят се червеният пипер, чер-

ният пипер, сол на вкус и 200 г домате-
но пюре и всичко се разбърква добре.

Слагаме всичко объркано в тавата да 
се пече на 180°C за 20 мин.

В купа разбиваме 400 г кисело мля-
ко и 2-3 бр. яйца и с тази смес заливаме 
мусаката от тиквички.

Връщаме мусаката с тиквички и гъби 
във фурната за още 10 мин.
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З
еметресенията са едни от най-
ужасяващите природни явле-
ния, които предизвикват страх 
и паника сред хората. Сякаш 
не ни стигат протестите, пан-

демията от коронавируса, семейните 
трудности за неработещите по света и 
у нас бизнеси, ами сега да мислим и за 
природни бедствия. Земетресенията са 
последна капка във вече препълнените 
ни житейски чаши от психични, духов-
ни и телесни трусове. Въпреки всички 
негативи нека да си припомним кой ни 
запозна със страховитото раздвижване 
на земята, макар че винаги те се превръ-
щат в повод, който дава право на страха 
да започне да лудува, играейки любима-
та си игра да ни плаши.

Реалността обаче е тази, която ни кара 
да се страхуваме – непознатото, невъз-
можността да се предвиди и да разбе-
рем по-рано за това, което следва. Реал-
ността, която напомня за себе си много 
ясно и едно от проявлениетя й са имен-
но земните трусове.

Роден във ферма в Охайо, САЩ, на 26 
април 1900 г, още като дете

бъдещият гений 
на земетресенията

Чарлз Франсис Рихтер се премества 
заедно с майка си в Лос Анджелис. Учи 
физика в Станфордския университет и 
получава докторска степен в Калифор-
нийския технологичен институт.

Следващите години работи в инсти-
тута по сеизмология „Карнеги“ във Ва-
шингтон, а по-късно започва и да пре-
подава физика и сеизмология в Калтек. 
Рихтер е теоретичен физик, който реша-
ва да се потопи в сеизмологията. Той из-
мерва земетресенията във време, кога-

то тази област е съвсем слабо изучена. 
Прави го, за да определи местоположе-
нието им. Постепенно заедно с Бено Гу-
тенберг разработват Магнитудната ска-
ла през 1935 г., по която да измерват 
количеството енергия, освободена при 
земния трус. Рихтер избира този тер-
мин, използван за описание на яркостта 
на звездите, тъй като има голям интерес 
и към астрономията.

През 1937 г. се връща към Caltech, къ-
дето прекарва останалата част от кари-
ерата си, впоследствие става професор 
по сеизмология през 1952 г.

Неговата личност 
е особено колоритна

През 60-те години на миналия век Ри-
хтер монтира сеизмограф в хола си, за 
да може през цялото време да наблюда-
ва земетресенията. Той много обича да 
говори за работата си с пресата и дори 
през нощта е готов да даде информация 
на този, който му телефонира.

Рихтер е толкова отдаден на сеизмо-
логията, че се научава да говори руски, 
италиански, френски, испански, немски 
и японски език, за да изучава и чете на-
учни доклади от други страни.

Също така големият учен се радва на 
класическа музика, туризма, „Стар Трек“, 
както и нудизма. 

В личния си живот обаче Рихтер не 

бил щастлив. Синът му Джо Магнус от 
малък е хиперактивно дете, което съз-
дава много главоболия. Рихтер буквал-
но почва да бяга от дома си и се утешава 
в работата. Изпитва угризенията, че не е 

добър родител. Обръща се към психо-
терапевти, които му дават съвет момче-
то да бъде подложено на строга дисци-
плина и ред. Единствената алтернатива 
за Рихтер е да прати сина си в „дом за 
грижи“, където да „поправят“ характера 
му. Джо е на 13, когато го отвеждат там. 
От този момент нататък Рихтер никога 
не споменава, че има син, и не обича да 
бъде разпитван за личния му живот. Ве-
роятно това е душевната драма, която 
„земетръсно“ го е разтърсвала през це-
лия му живот.

Чарлз Рихтер умира от сърдечен удар 
на 30 септември 1985 г. в Пасадена, Ка-
лифорния.

В ежедневието Рихтер е бил по-ско-
ро романтик. Той е обичал колоезде-
нето, риболова, пътуванията, по време 
на които може да пренощува в палатка 
сред природата.

Рихтер – специалистът 
по страховитото 
раздвижване на Земята
XГолемият учен се радвал на класическа музика, 

туризма, „Стар Трек“, както и на нудизма

Земетресение се случва някъде все-
ки ден. Геоложкото проучване на САЩ 
(USGS) изчислява, че всяка година в 
света се наблюдават 500 000 открити 
земетресения. Много други не могат 
да бъдат открити, защото са в отдале-
чени райони или имат много малки ве-
личини. Какво обаче (не) знаем за тях?

Те са смъртоносни... най-малко 1230 
са смъртните случаи в световен мащаб 
в резултат на земетресения през 2017 
г.

Не „трептенето“ е това, което е опас-
но - повечето наранявания и смъртни 
случаи всъщност не са причинени от 
трептенето на земята, а от рухващи-
те сгради. Освен това земетресенията 
често предизвикват други смъртонос-
ни бедствия. Цунами е сред най-чес-
то срещаните, особено когато епицен-
търът на земетресението се намира 

на дъното на океана. Например смър-
тоносното земетресение в Сан Фран-
сиско през 1906 г. предизвиква пожар, 
който причинява по-голямото бед-
ствие.

Най-голямото регистрирано земе-
тресение в САЩ е с магнитуд 9,2, което 
удари принц Уилям Саунд, Аляска, на 
Разпети петък, 28 март 1964 г.

Най-голямото регистрирано земе-
тресение в света е с магнитуд 9,5 в 
Чили на 22 май 1960 г.

Най-ранното съобщавано като земе-
тресение в Калифорния е почувствано 
през 1769 г. от опознавателната екс-
педиция на Гаспар де Портола, докато 
групата е на къмпинг на около 48 км 
югоизточно от Лос Анджелис.

Най-силното земетресение в истори-
ята удари Чили през 1977 г. То е изме-
рено 9,5 по скалата на Рихтер.

Факти

Чарлз Рихтер

Четиримата велики сеизмолози на 20-и век: Франк Прес, Бено Гутенберг, Уго Беньоф и Чарлз Рихтер

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Сн. Wikipedia
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Н
евероятно откритие на уче-
ните хвърля изненадваща 
светлина върху един от най-
прочутите литературни ге-
рои в света. Неочаквана на-

ходка на старинно гробище в Тоскана, 
есхумация и разяснения от прочут хи-
рург дават начална точка на разплита-
не на истинската история на Пинокио – 
малкото дървено човече с растящ нос.

Базиликата Сан Миниато ал Монте се 
извисява над Тоскана от XI век. Казват, 
че най-пленителната гледка към града 
се открива точно от там по залез. На-
пористите туристи не пропускат да се 
разходят сред сградите на манастира, 
превърнат някога от Микеланджело в 
отбранителна крепост. Особено очаро-
вание има и старинното гробище към 
него.

Чули за красотата на тази местност, 
през 2001 г. американски археолози, 
провеждащи разкопки в околностите 
на Флоренция и Пиза, успяват да убедят 
италианските си колеги да направят раз-
ходка до базиликата, разказва „Площад 
Славейков“. На гробището те отдали по-
чит на писателя Карло Колоди, отбеляз-
ан върху надгробната плоча с истинско-
то си име – Лоренцини. След краткото 
поклонение тръгнали между редиците 
гробове и недалеч видели надгробен 
камък с надпис:

„Пинокио Санчес, 
1790-1834“

Учените не можели да подминат въ-
проса – бил ли е истински Пинокио?

Стигнало се до ексхумация. Поканили 
авторитетния хирург Джефри Фикшън. 
Резултатите били поразителни – Пино-
кио Санчес бил наполовина дървен! По-
гребаният човек имал дървени проте-
зи вместо крака и дървен нос. На една 
от протезите открили дори клеймото 
на майстор Карло Бестулджи. Загадката 
ставала все по-сериозна.

Изследователите успели да открият 
оцелели църковни записки, които ги по-
вели по следата. Така била открита ис-
торията на дървеното човече и неговия 

прототип.
През 1790 г. в бедното семейство Сан-

чес от Флоренция се родило момче. На-
рекли го Пинокио, което означавало бо-
рова шушулка. Не след дълго разбрали, 
че детето никога няма да порасне. Пи-
нокио бил малък човек, спрял завина-
ги на 130 сантиметра височина. Все пак 
го взели войник, когато Италия воюва-
ла за своята независимост. На 18 години 
той станал полкови барабанчик. Петнай-
сет години прекарал Пинокио Санчес на 
фронта. Върнал се в родната си Фло-
ренция като инвалид – без крака и без 
нос. Съдбата го сблъскала с Карло Бес-
тулджи, за когото местните казвали, че 
е продал душата си на дявола – правел 
експерименти, на които никой друг не 
се решавал. Майстор Карло предложил 
на Пинокио да му помогне. Направил му 
дървени протези и дървен макет на нос. 
Така малкият безног човек

се превърнал 
в дървен мъж

Той станал звезда на пътуващ цирк с 
вида си на подвижна марионетка, съби-
рал множество любопитни зрители, кои-
то искали да видят дървеното чудо. За-
гинал по време на един от триковете си, 
падайки от високо.

Карло Лоренцини, когото познава-
ме като Карло Колоди, е роден доста 
по-късно – през 1826 г. Като дете видял 
дървеното момче в цирка и впечатлени-
ето останало завинаги. Майката на Кар-
ло била прислужница в богата фамилия, 
но семейството успяло да спести доста-
тъчно за образованието на сина си и той 
завършил семинарията. Не станал све-
щеник – започнал работа в книжарница, 
а по-късно станал журналист, театрален 
критик, преводач. На него италианските 
деца дължат първите преводи на при-
казките на Шарл Перо.

Карло Колоди умеел да разказва на 
достъпен и много харесван от деца-
та език. Но той никак не обичал деца. 
Всъщност историята за Пинокио е била 
замислена като трагичен роман, а не 
като детска приказка. Но първо започ-
нал да я отпечатва първият в историята 
на Италия детски вестник. Все пак Коло-
ди искал да представи дървеното чове-
че в неприятна светлина и му придал 
качества, които смятал за нетърпими – 
Пинокио бил палав, непокорен, лъжлив. 
Финалът, който Колоди замислил, зву-
чал така:

„Котаракът и Лисицата вързаха ръце-
те му зад гърба, пъхнаха врата му в клу-
па и го затегнаха около гърлото, а после 
го обесиха на дъбовия клон. Сърди-
то ревял и вил буйният северен вятър, 
подхвърляйки пребитото тяло на бедна-
та марионетка…“.

Колоди си мислел, че това ще послужи 

като поука за всички непослушни деца. 
Но не се получило. Редакцията била за-
сипана от детски писма с молба

Пинокио да бъде 
спасен

Издателите поискали това от Колоди и 
така му се наложило да съживи героя си, 
да разкаже за неговата промяна и да му 
осигури щастлив край.

Книгата донесла световна слава на 
Карло Колоди. Преведена е на 260 ези-
ка. През 1883 г. след края на историята 
за Пинокио Колоди станал главен редак-
тор на „Вестник за деца“.

Това обаче не било достатъчно за уче-
ните. Връзката между двамата флорен-
тинци, погребани може би случайно на 
гробището Сан Миниато ал Монте, все 
още била несигурна. Те продължили да 
изучават документите. Един ден се по-
явил кореспондентът на местния вест-
ник, който им донесъл листче, изписано 
на ръка:

„Аз съм наследник на братовчедката 
на Карло Лоренцини. В нашия род не е 
прието да унищожаваме писма. Четох 
статията ви и разбрах, че разполагам с 
това, което ви е нужно“.

В семейния архив било запазено пис-
мо от Колоди.

„Скъпа братовчедке, питаш ме за близ-
ките ми планове. В предишното писмо 
ти разказах за този нещастен, но много 
мъжествен човек – Пинокио Санчес. Ис-
кам да пиша за него. Отначало мислех 
да пиша сериозен роман. Но незнайно 
защо започнах приказка за деца. Сам не 
разбирам защо. Та животът на Пинокио 
е бил трагичен, не приказен. Какво ще 
излезе в края на краищата, не знам“.

Експертиза потвърдила, че писмото е 
писано от Колоди. Така била намерена 
и доказана връзката между дървената 
кукла и Пинокио Санчес.

Истинският Пинокио: 
Дървеният човек от Флоренция
XГероят на Карлос Колоди наистина е съществувал, става ясно от откритие на US учени

Сн.: Pixabay
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З
вездата на „Ювентус“ Кристи-
ано Роналдо продължава да 
се глези с луксозни и скъпи 
придобивки. След като пре-
ди време си купи супер яхта 

за 6 милиона евро и я показа на всички, 
наскоро той се обзаведе с чисто ново 
Bugatti Centodieci. С него петкратният 
носител на „Златната топка“ обогати ко-
лекцията си суперлуксозни автомобили.

„Кориере дела Сера“ пише, че най-но-
вата придобивка на наскоро спечели-
лия титлата на Италия с „Ювентус“ Ро-
налдо е произведена само в 10 бройки 
по целия свят.

Автомобилът разполага с 8-литров 
W16 двигател и 1600 конски сили, уско-
рява от 0 до 100 км за 2,4 секунди и

максималната му скорост 
е 379 км/ч

Очаква се Centodieci да 
бъде доставен на своите 
собственици през след-
ващата година, но меж-
дувременно Роналдо има 
доста избор какво от своя 
автопарк да използва.

Bugatti е сред любими-
те му марки, като той вече 
притежава три от колите 
на компанията.

Вчера Кристиано пози-
ра за Instagram пред свое-
то Bugatti Chiron, бранди-
рано с неговата запазена 
марка CR7, и събра над 10 
млн. харесвания.

Надписът на снимката 
гласи „Ти избираш глед-
ката“.

Сред останалите су-
перавтомобили на на-
падателя са Ferrari F430, Phantom Rolls-
Royce, Lamborghini Aventador, Maserati 
GranCabrio, Bentley Continental GTC и 

McLaren Senna.
Чисто новата яхта за 6 млн. евро, коя-

то купи наскоро, е често използвана за 
почивка със семейството му.

Bugatti Centodieci: Роналдо 
продължава да се глези
XНай-новата придобивка на звездата е произведена само в 10 бройки в света

Роналдо с друга звезда в колекцията си.

Сн.: Instagram

https://www.russianschool.com/
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Б
ългарската звезда в светов-
ния тенис Григор Димитров 
е четвърти в класация за най-
атлетичните тенисисти, из-
готвена от Асоциацията на 

професионалните тенисисти (АТП).
Класацията, представена в You Tube 

канала на организацията чрез серия ка-
дри от вълнуващи разигравания, се ос-
новава на силата, издръжливостта, гъв-
кавостта и бързината на състезателите.

На върха е поставен Гаел Монфис, 
следван от Рафаел Надал и Новак Джо-
кович. В десетката попадат още Давид 
Ферер, Анди Мъри, Жо-Вилфред Цонга, 
Пит Сампрас, Парадорн Сричафан и До-
миник Тийм. Рекордьорът по титли от 
Големия шлем Роджър Федерер не вли-
за в десетката. Българинът

все още обмисля участието 
си в US Open. 

Много тенисисти, сред които Рафа-
ел Надал и Ник Кириос, вече обявиха, 
че се отказват от състезанието заради 

пандемията от коронавирус. При жени-
те водачката в ранглистата Ашли Барти 
също обяви, че няма да участва.

Междувременно стана ясно, че бъл-
гарката Цветана Пиронкова е включена 
в списъка със състезателките, които ще 
участват в US Open. 

Ако играе в Ню Йорк, за българска-
та тенисистка това ще е първият тур-
нир от Големия шлем след „Уимбълдън“ 
през 2017 г.

Пиронкова се възползва от прави-
лото за „защитения ранкинг“, отчитащо 
мястото й в ранглистата, преди да изле-
зе в майчинство. 

Това я поставя 
на 123-ата позиция.

Организаторите на US Open обяви-
ха, че в турнира няма да има квалифи-
кации. В надпреварата ще играят най-
предно класираните 120 тенисистки, 
както и осем с „уайлд кард“.

През пролетта Пиронкова съобщи, 
че се готви за завръщане на корта.

Гришо в челото на класация за 
най-атлетичните тенисисти
XСлед българина са Давид Ферер, Анди Мъри, а Федерер не е в десетката

Bugatti Centodieci: Роналдо 
продължава да се глези

Българин открива новия сезон на Шампионска лига
Новият сезон в Шампионска лига 

ще се открие от българин. Елит-
ният рефер Волен Чинков ще ръ-

ководи мача на „Цървена звезда“ срещу 
гибралтарския „Европа“ в първия ква-
лификационен кръг на стадион „Мала 
Маракана“.

Преди старта на сезона УЕФА повиши 
Чинков във втора категория и така го 
направи български рефер №2 след Ге-
орги Кабаков. В същата група е и Ивай-
ло Стоянов, но той е на трета позиция в 

ранглистата сред нашите арбитри.
УЕФА вече редовно поверява на Чин-

ков младежки и юношески евроквали-
фикации. Имаше и мачове в Лига Евро-
па. Не е имал оценка под 8,4, каквато се 
дава само за добре свършена работа. 
БФС пък за последно даде наряд на ре-
фера за мача за суперкупата между „Лу-
догорец“ и „Локомотив“ (Пд) в Разград, 
спечелен от „смърфовете“ с 1:0. Името 
му отсъстваше в първите два кръга на 
първенството.Сн.: Sportal

Сн.: Instagram

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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М
егаимение в пакет с лук-
созни автомобили и мо-
тоциклет, изработен по 
поръчка, се появи на 
пазара. То е завършено 

само преди седмица за шведски пред-
приемач, но вече се продава 32.67 млн. 
долара заедно с всичките му придобив-
ки и екстри.

Паркираният отпред лъскав Rolls-
Royce Wraith на стойност 330 000 дола-
ра се предлага заедно с къщата. Същото 
важи и за супер рядкото Ferrari 599 GTO 
за 600 000 долара, както и за мотоцикле-
та Harley-Davidson Ultra Glide, паркиран 
в коридора като предмет на изкуството.

В цената на имението са включени и 
скулптури от финландския творец Eеро 
Арнио и французина Ришар Орлински. 
В нея влиза и трезор за шампанско, пъ-
лен с Cristal и Dom Pérignon.

Всичко това е част от донякъде стран-
ната история на това мегаимение

с площ от 1300 кв. м
което носи името One100 и се намира 
на палмовидния изкуствен остров Palm 
Jumeirah в Дубай.

Изглежда, че собственикът, Май-
къл Алибхай, чиято компания в Дубай 
произвежда дрехи за водещи марки 
като Zara, Mango, Diesel, Reiss и Zadig & 
Voltaire, е решил, че трябва да се върне в 
родната си Швеция и да бъде със своето 

семейство, разказва историята му Pro¢t.
Това означава, че това невероятно 

имение на брега, за което той отделя 
девет години, се продава, без дори да е 
живял и една нощ в него.

„Точно след като завърших това про-
изведение на изкуството, осъзнах важ-
ността на семейството,“ казва той пред 
списание Arabian Business. „

Пропускам ценни моменти от живота, 
а това, че мои близки приятели почина-
ха по време на пандемията от COVID-19, 
ме накара да преосмисля живота си.“

Алибхай купува парцела през 2011 
г. След това, в сътрудничество с южо-
африканските архитекти от SAOTA, той 
създава тази луксозна триетажна къща, 
която разполага със страхотни удоб-
ства. Част от тях са пет огромни спални, 
сред които и основната

спалня с площ от 120 кв. м
с отделен дрешник и пробна.

Имението също така разполага не с 
една, а с цели три кухни и три бара.

Според обявата всички мебели в къ-
щата са уникални и са дело на марки 
като Fendi и Bentley Home, като голяма 
част от мекото обзавеждане е от Louis 
Vuitton и Hermès.

За забавление домът разполага с 
две открити кина, както и с киносалон 
с IMAX екран и аудиосистема Dolby 
ATMOS.

XЗа забавление домът разполага с две открити кина, както и с киносалон с IMAX екран

За $32 млн.: Мегаимение в 
пакет с Rolls-Royce и Ferrari

Сн.: Gulf Sotheby’s International Realty
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Лейди Гага призна, че пие антипсихо-
тични лекарства, използвани за ши-
зофрения и биполярно разстрой-

ство. Певицата призна, че има психични 
проблеми и невинаги може да се контро-
лира, което налага медикаментозно лече-
ние. 

По думите на 34-годишната звезда, тя 
най-сетне е намерила правилното хапче.

„Знам, че имам психични проблеми, и 
знам, че понякога могат да ме направят не-
функционална“, обясни тя.

„Много е трудно да се опише какво е 
чувството, ти си напълно изтръпнал от гла-
вата до петите...“, казва певицата за пристъ-
пите й, в които не осъзнавала какво прави.

Гага разказа още и за първата си среща с 
психиатъра, на който трудно се решила да 
отиде и в началото не можела да споделя 
всичко с него.

Елтън Джон:  
Вече 30 г. трезвен

Не всеки ден може да се случи на човек, до-
като се разхожда покрай Сена, да се натък-
не на риба с чудовищни размери. Точно 

това обаче се случва с 29-годишния Жофри Рульо, 
който от години е любител на риболова.

Всъщност гигантският сом съвсем случайно 
грабва погледа му, докато той ловял риба в река-
та. Когато я хванал и претеглил, мерките й били 
повече от впечатляващи – близо 2,5 м и тегло от 
90 кг.

Рульо признава, че битката му със сома е била 
епична – били му необходими най-малко 20 мину-
ти, докато я извади на брега.

Споделя, че за негов късмет рибата, въпреки 
своите размери, не е била много агресивна.

„За първи път в живота си улавям риба с такива 
размери“, не крие вълнението си младият рибар.

Алигаторът Муджа, който е преживял мно-
жество бомбардировки, без някога да е на-
пускал своя басейн в белградския зоопарк, 

отбелязва 83 г., откакто е в зоопарка, което го 
прави най-възрастния представител на своя вид, 
който живее в плен.

Служителите в зоопарка не знаят кога точно се 
е излюпил Муджа, но през 1937 г. двегодишен той 
пристига в Белград от германски зоопарк.

Алигаторът още тогава изглеждал по-стар и за-
това местните експерти вярват, че той вероятно е 
на повече от 90 г.

Муджа все още е в добро здраве за възрастта 
си и единствения път, в който те са били сериозно 
загрижени за живота му, е бил през 2012 г., кога-
то лявата му лапа е трябвало да бъде ампутирана 
заради гангрена.

От дълбините на Сена 
извадиха риба чудовище

Алигатор живее 83 г.  
в плен в зоопарк

Димитър Бербатов издаде 
книга на английски

Лейди Гага пие хапче 
за шизофрения

Елтън Джон има огромен повод 
за празнуване - 73-годишният 
музикант отбеляза 30 г. трезве-

ност. През юли 1990 г. Елтън Джон 
постъпва в болница в Чикаго, за да 
потърси помощ за зависимости-
те си. „Опитах се да избягам на два 
пъти, защото други хора ми казваха 
какво да правя“, казва изпълнителят 
през 1992-а.

Две поредни съботи е събирал 
багажа си, излизал е от болницата, 
сядал е на бордюра и е започвал да 
плаче, след това осъзнал, че това е 
последния му шанс да остане жив.

Джон се оттегля от сцената, за да 
се фокусира върху здравето си, и ус-
пява да пребори зависимостта си. 
„Не мисля, че щях да бъда трезвен, 
ако не бях спрял с музиката за годи-
на и не бях се заел сериозно с лече-
нието.“

„Завършена. Очаквайте скоро“. 
Това написа Димитър Берба-
тов през уикенда и уточни, 

че е готов с английското издание на 
своята автобиография.

Футболната ни легенда сподели, 
че си почива заедно със семейството 
край Иракли. Докато събира тен край 
басейна, той и по-голямата му дъще-
ря Дея преглеждат финално страни-
ците на „My way“.

По-късно Бербатов сподели някол-
ко страници от книгата, в която раз-
казва една забавна история от пър-
вите си дни в „Байер Леверкузен“ и 
отношението му към треньора Клаус 
Аугенталер.

Междувременно бившият футбо-
лист на „Манчестър Юнайтед“ пока-
за отново дъщерите си. Този път той 
публикува няколко забавни снимки 
от тяхното похапване на сладолед.
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Учени за първи път описват харема на жаба от 
тропическите гори на Бразилия, демонстри-
райки, че възпроизводството на един мъжки 

екземпляр с повече женски е поведение, което се 
практикува и от земноводни.

Този начин на възпроизводство е най-разпрос-
траненият в животинския свят - наблюдава се при 
рибите, влечугите, бозайниците, птиците и някои 
безгръбначни, обясняват зоолози.

Учените отбелязват, че когато женската от по-
висок ранг започне да изяжда яйцата, мъжкият се 
чифтосва с нея, гарантирайки, че нейните гени ще 
бъдат пренесени от новите яйца.

Когато по-нископоставената женска започне да 
поглъща яйцата, мъжкият се приближава до нея и 
я „прегръща“, за да спре „канибалската“ й проява.

Саймън Кауъл е бил хоспитализи-
ран, след като е пострадал при 
инцидент с колело в двора на къ-

щата си в Малибу. Търсачът на таланти 
е тествал електрическия си велосипед 
у дома, когато се е случила катастро-
фата. Кауъл е бил заведен в болница-
та, където е бил вкаран веднага в опе-
рационната. При инцидента Саймън е 
счупил гърба си и затова се е наложила 
спешната интервенция.

По време на пандемията продуцен-
тът прекарва все повече време у дома 
заедно с приятелката си Лаура Сил-
върмен и техния 6-годишен син Ерик, 
както и 14-годишния син на Кауъл – 
Адам, който се ражда от предишната 
му връзка.

Преди инцидента Саймън възобно-
ви работата си като съдия в предава-
нето „America's Got Talent“.

Саймън Кауъл е бил хоспитализи

Саймън Кауъл счупи гърба си
Археолози съобщиха, че е в североизточна-

та част на Мексико е открит напълно запа-
зен хилядолетен скелет на човек. Учените 

го описват като един от най-добре съхранените 
скелети на такава възраст.

Тялото на мъжа, за когото се смята, че е бил на 
възраст между 21 и 35 г., е било увито в тъкана по-
стелка, напоена с хоросан, съобщи Националният 
институт по антропология и история в Мексико.

Останките са лежали недокоснати повече от 
1000 години, а скелетът е погребан заедно с кера-
мична реликва, съобщиха от института.

Смята се, че младият мъж е живял през пери-
ода от 400 до 700 г. сл. Хр.

Скелетът е бил открит от жителите на щата Та-
маулипас по време на разкопки за нов кладенец.

Откриха човешки скелет 
на 1000 г.

Шарън Стоун: Измамих 
смъртта три пъти

Шарън Стоун призна, че е измамила 
смъртта цели три пъти. Звездата е 
била удряна от ток, с рязана шия и 

е преживяла инсулт, който за малко да я ос-
тави парализирана.

„На 14 си срязах врата на косъм от глав-
ната артерия в шията. Удари ме ток, което 
беше доста интензивно преживяване и си-
лата ме запрати чак до хладилника. Май-
ка ми трябваше да ме удря през лицето, за 
да ме свести. Започнах да се питам „Как ще 
умра следващия път?“, сподели 62-годиш-
ната звезда.

През 2001 г. актрисата претърпява ин-
султ, който я вкарва в кома. Лекарите й да-
ват 1% шанс да оцелее, а самата тя при-
знава, че усещането е сякаш има куршум в 
главата. Тя претърпява 7-часова операция 
и в мозъка й са поставени 22 метални час-
тици.

И жабите са многоженци

Ейми Шумър търси сурогатна 
майка за второ дете
Ейми Шумър се отказва от ин 

витро процедурите за второ 
дете. Комедиантката разказа, 

че първият й опит е бил доста бо-
лезнен и неуспешен, заради кое-
то тя не би преминала през всичко 
това отново.

39-годишната актриса, която има 
едногодишен син, разказа, че са-
мият процес е много сложен и по-
добре тя и съпругът й да потърсят 
други начини за разширяване на се-
мейството.

Ейми изтъкна, че вече се е при-
мирила с факта, че не може да има 
свои собствени деца, но за в бъде-
ще може би ще ползва услугите на 
сурогатна майка.

„Но мисля, че ще отложим за мо-
мента“, допълва тя.

По думите на комедиантката сега 
не й остава нищо друго, освен да се 
радва на всеки един момент с мал-
кия Джийн.
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83-годишен мъж от италианското градче 
Кастирага Видардо получи глоба зара-
ди шумната си птица. Болети ще тряб-

ва да заплати 166 евро, тъй като съседите му се 
оплакали от петела, който кукуригал шумно вся-
ка сутрин.

Той обяснил, че петелът му по-рано живеел 
в градината му. Тогава всъщност съседите му за 
първи път се оплакали от шумната птица и про-
дължили да се оплакват, докато Болети не бил 
принуден да я подари на свой приятел.

Сега я взел за известно време, тъй като прияте-
лят му бил на почивка за 20 дни. Малко по-късно 
на вратата му почукал полицай, който го уведо-
мил, че съседите му се оплакват от шума, който 
идва от градината му. Петелът кукуригал всяка су-
трин около 4:30 ч. и това будело съседите.

Стопанка на котарак, посветил битието си 
на среднощни кражби на обувки, създаде 
страница във Фейсбук в опит да поправи 

стореното от питомеца си. В резултат на престъп-
ните деяния на питомеца й стопанката вече раз-
полага със „завидна колекция“.

„Носил ми е мъртва мишка, живи и умрели 
змии, боклуци разни. Сега в задния двор на къща-
та ми започнаха да се появяват обувки. Първо не 
им обръщах внимание и ги изхвърлях. Това обаче 
продължи и майка ми предложи да ги запазвам 
и да се опитам да открия собствениците им“, раз-
казва Рос.

Стопанката обяснява, че е снабдила Джордан 
с проследяващо устройство, за да документира 
среднощните му похождения от къща на къща на 
лов за оставени без надзор джапанки, обувки и 
маратонки.

Глобиха италианец 
заради петела му

Котарак краде обувки

Марк Уолбърг показва плочки 
на плажа

Известният британски ком-
позитор Андрю Уебър ще си 
постави експериментална 

ваксина срещу Covid-19. 
С начинанието си 72-годишният 

Уебър иска да „докаже“, че е безо-
пасно театрите да заработят отново 
на фона на пандемията. 

За целта той ще си постави вакси-
ната, разработвана от Оксфордския 
университет.

„Вълнувам се, че ще бъда вакси-
ниран. Готов съм на всичко, за да 
докажа, че е безопасно театрите 
да заработят отново“, пише компо-
зиторът, който смята, че по време 

на коронавирусната пандемия теа-
тралната индустрия не е сред при-
оритетите на правителството.

Ако експерименталната вакси-
на на Оксфордския университет е 
успешна, това ще е голяма крачка 
напред в борбата срещу коронави-
руса.

Андрю Уебър си слага 
експериментална ваксина

Марк Уолбърг най-накрая наме-
ри време да се наслади на ля-
тото и да заведе съпругата си 

на заслужена почивка. Актьорът пуб-
ликува снимка от ваканцията, на коя-
то позира заедно с жена си Риа. И дока-
то моделът е с цял черен бански, който 
крие предната част на тялото, то Уол-
бърг не се притесни да покаже корем-
ните си мускули и да накара всяка жена 
да завижда на Дърам.

В момента семейство Уолбърг са на 
почивка в Айдахо.

Уолбърг и Дърам започват да се сре-
щат през 2001 г. и се женят 8 г. по-къс-
но в Бевърли Хилс. Имат общо чети-
ри деца заедно – две дъщери и двама 
сина. Снимките от ваканцията идват 
само няколко месеца, след като Уол-
бърг публикува първия фотос, който е 
направил със съпругата си.

Риана хвърля боклук 
с токчета  
с диаманти
Риана прави всичко със стил, 

дори елементарни дома-
кински задължения като 

хвърлянето на боклука. Барба-
доската бе уловена от камерата 
да носи торбите към кофата по 
розови токчета, бикини и диа-
манти.

Рири завинтва крушка в до-
машни условия, рови в хладил-
ника по домашен халат. Макар и 
на пръв поглед да изглежда съв-

сем неглиже по тениска с надпис 
„Прекратете расизма с всякакви 
необходими средства“ и палто, тя 
е покрита с диаманти от врата до 
глезените. А „домашните й дрехи“ 
са известни дизайнерски марки.

В интервю за медията певица-
та отново се фокусира върху но-
вата си козметична линия за про-
блемна кожа Fenty Skin и споделя 
как майка й е формирала нейната 
собствена визия за красотата.
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Тийнейджърка от Великобритания взриви со-
циалните мрежи благодарение на свое сел-
фи, на което поразително прилича на Май-

къл Джексън.
Забелязала в огледалото приликата си с Краля 

на попа, 17-годишната Лорън Елизабет от Ман-
честър решава да сподели своя снимка в интер-
нет пространството.

Селфито на Лорън е събрало над 100 000 харес-
вания и e споделено в Twitter над 30 000 пъти. По-
вечето потребители се дивят на поразителната й 
прилика с Майкъл Джексън.

Тийнейджърката допълва, че само веднъж се е 
почувствала засегната, след като в публикация в 
Редит, където също е качила своя снимка, е била 
обвинена, че си е правила пластична операция, 
за да прилича на Майкъл Джексън.

17-годишна досущ като 
Майкъл Джексън

Навръх 55-ия си рожден ден Вайола Дейвис 
разкри, че е закупила имот в Южна Кароли-
на, който в миналото е бил робска планта-

ция. Именно там Дейвис е била родена през 1965 г.

„Това е къщата, в която съм родена, началото на 
моята история. Днес, на 55-ата година от моя жи-
вот, аз притежавам това място“, написа звездата 
под публикуваната снимка на родната си къща.

Актрисата споделя, че по време на детството си 
е приемала плантацията като щастливо място, не-
зависимо от неговата мрачна история.

Въпреки че е била бивша робска плантация, ро-
дителите на Вайола продължават да живеят в имо-
та, където отглеждат актрисата и нейните братя и 
сестри. Малко по-късно семейството се мести в 
Роуд Айлънд.

Американската певица и ак-
триса Селена Гомес обяви в 
Инстаграм, че е записала съв-

местна песен с южнокорейската мо-
мичешка група Blackpink.

„Толкова се радвам да съобщя, 
че имам нова песен, която излиза 
с Blackpink на 28 август“, написа Го-
мес. Името на песента все още не е 
известно. Единственото, което пе-
вицата показа, е пъстър банер с 
имената на артистите.

Подобно съобщение споделиха в 
края на юли Blackpink, когато опове-
стиха датата на излизане на дебют-
ния им албум на корейски - 2 октом-
ври, от който е сингълът. Още тогава 
потребителите предполагаха, че ня-
кой известен изпълнител участва в 
записа на песента. Оказа се, че звез-
дата е Селена Гомес.

Номинираният за „Оскар“ сцена-
рист на „Бохемска рапсодия“ за-
яви, че е готов да напише сце-

нарий и да бъде съпродуцент на нов 
игрален филм за живота на Уитни Хю-
стън.

Антъни МакКартън ще обедини уси-
лията си за осъществяване на проекта 
с Клайв Дейвис - човекът, който подпи-
са първия договор за запис с Уитни.

Те преговарят със Стела Меги за ре-
жисурата на биографичния филм с ра-
ботно заглавие „Искам да танцувам с 
някого“, съобщава уебсайт.

Легендата в музиката Уитни Хюстън 
почина на 48-годишна възраст през 
2012 г.

Въпреки че кариерата на звездата е 
белязана от зависимостта към нарко-
тиците, тя остава един от най-големите 
гласове на R'nB и популярната музика 
през последните 30 г.

Селена Гомес ще пее  
с корейска банда

Вайола Дейвис купи бивша 
робска плантация

Снимат филм за Уитни Хюстън

Принц Хари и Меган пак 
си имат дворец
Двойката е купила къща в Санта 

Барбара, Калифорния. Офици-
ално изявление съобщава, че 

Хари и Меган са се преместили в но-
вия си дом миналия месец и изразя-
ват надежда, че ще могат да се радват 
на уединение.

Английското издание „Дейли Мейл“ 
(Daily Mail) дава повече подробнос-
ти за новата къща на Хари и Меган. 
В имението имало девет спални и 16 
бани, а цената на имота, който включ-
вал и немалко земя, била $14,6 млн.

Освен това има и къща за гости, 
която би била идеална за майката на 
Меган – Дория, която е в ролята на ба-
вачка на едногодишния син на двой-
ката Арчи.

За покупката на новия дом Хари 
и Меган използвали и помощта на 
принц Чарлз, който бил щастлив да 
помогне и дори бръкнал в собстве-
ния си джоб.
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Т
е са едни от най-известните 
острови в света. Милиони ту-
ристи са се любували на пре-
лестните им гледки и са се по-
тапяли в разкоша им. Немалко 

от тях са споделили насладата със сним-
ки в социалните мрежи, а доказателство 
са стотиците кадри, които изобилстват в 
тях.

Наскоро една туристическа агенция 
реши да направи проучване кои са де-
сетте най-споделяни снимки на острови 
в Instagram. Ето какви са резултатите:

Бали
Бали е идеалната дестинация - пред-

лага разнообразни дейности, подходя-
щи и за най-капризния турист. Понякога 
дори може да бъде малко преуморител-
но да планирате първото си пътуване до 
острова. Едно обаче е сигурно - всеки 
пътешественик ще се влюби в зашеме-
тяваща гледка, която предлага този ос-
тровен рай.

Хавайските острови
Независимо дали говорите за целия 

архипелаг или само за острова, Хавай 
предлага толкова много - от черни пя-
съчни плажове до вулканичен туризъм. 
Можете да видите лава, да наблюдавате 
китове и да се насладите на вкусни кули-
нарни творения.

Остров Парос
Бели къщи, малки рибарски приста-

нища, пясъчни плажове и много вятър-
ни мелници - това е пейзажът на Парос. 
Този остров е бил пощаден от масовия 
туризъм до началото на XXI век, когато 
разкази и снимки от него започват да се 
появяват в чуждестранни списания и уе-
бсайтове.

Плодороден и изпълнен с аромат на 
мащерка, остров Парос е третият по го-
лемина Цикладски остров в Гърция.

Ямайка
Въпреки че Ямайка има впечатляваща 

природа из целия остров, гостоприем-
ните хора са тези, които правят дестина-
цията незабравима.

Остров Флорес
Остров Флорес, който е част от Мал-

ките Зондски острови, принадлежащи 
на Индонезия, е „гореща точка“ за пъте-
шествениците заради своята величест-

вена красота. Тук от векове живее пле-
ме пигмеи, чиято средна височина е 130 
сантиметра. Освен тях преди 94 хиля-
ди години там е живеел т.нар. Флорен-
ски човек, известен с дребното си тяло 
и малкия си мозък.

Куба
Посетете Куба и ще успеете да се до-

коснете до местното население, позна-
то със своята жизненост, и до култовия 
град Хавана.

Остров Ибиса
Ибиса отдавна носи славата на парти 

дестинация номер 1 по Средиземномо-
рието, но островът има и едни от най-
разкошните плажове, вкусни кулинар-
ни лакомства и спа от световна класа. 
На всички е известно, че Ибиса е част 
от Балеарските острови и заедно с Ма-
йорка се радват на благоприятен климат 
през цялата година. Счита се, че първи-
те заселници на острова са финикий-
ците - около 654 г. пр.н.е. Като остров с 
толкова стара история и населяван от 
различни народи, всяко кътче на Ибиса 
има какво да ви покаже.

Сицилия
Сицилия ще плати част от транспорт-

ните разходи на туристите, ако изберат 
да почиват на острова след отваряне-
то му за посетители. Това е еднократна 
сделка, а островът пази толкова краси-
ви кътчета.

Пуерто Рико
Пуерто Рико има толкова много заба-

вления, които да предложи на туристи-
те, избрали Карибския регион за своята 
почивка. 

Той е интригуващо място, тъй като в 
себе си съчетава влиянието на две ос-
новни култури – северно и южноамери-
канската. 

Влиянието на САЩ и Канада отчет-
ливо можем да забележим в нивото на 
развитие на Пуерто Рико, докато кул-
турният живот определено отразява ла-
тиноамериканския произход на местно-
то населението.

Майорка
Част от Испанските Балеарски остро-

ви в Средиземно море, Майорка има 
лозя, красиви плажове и оживен нощен 
живот.

XТова са местата, които туристите споделят най-често в социалната мрежа

Топ 10: Най-популярните 
острови в Instagram

Хавай Бали 

Парос 

Ибиса Флорес 

Сицилия 

Снимкa: Pixabay Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Flickr

Снимкa: Flickr Снимкa: Flickr
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

